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  آشنایی با واژگان و اصطالحات سیاسی
  فارسی  عربی ـ

  )و ترجمهبردي  هاي کار نمونهبا ارائه آموزشی همراه  کتاب(
  
  
  
  
  
  

  حسین تک تبار فیروزجائیدکتر مهدي مقدسی نیا ـ دکتر 

  ت علمی دانشگاه قمهیأ اعضاء
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  مقدمه

حمد و سپاس مخصوص خداوند متعالی است که به ما توفیق گام برداشتن در مسیر توسعه 
زبان عربی زبان دین ما و زبان مشترك آحاد مسلمانان فرهنگ این مرز و بوم عطا فرمود. دانش و

است و آموختن و آموزاندن آن امري ضروري تلقی می شود ؛ چرا که ابزار آشنایی و تعامل ما با 
  دینی مان در کشورهاي عربی است.برادران 

واژگان سیاسی ـ  ، مجموعه اصطالحات وکه پیش روي شما خواننده عزیز قرار دارد کتابی
ویژگی سانه ها و مطبوعات بهره مند است.که از بسامد باالیی در اخبار سیاسی ر اتی استمطبوع

این کتاب در آن است که عالوه بر بسترسازي جهت آشنایی دانشجویان با اصطالحات سیاسی ـ 
و مناسب را به آنها می  مطبوعاتی، شکل کاربرد کلمات در جمله هاي مختلف و نیز ترجمه روان

جمالتی که به عنوان مثال به کار رفته، از اصطالحات و واژگانی استفاده شده است که در آموزاند.
واژگان یا اصطالحات جدید دیگري را نیز فرا می گیرند و   دانشجویان گرامی در کنار واژه اصلی،

به این ترتیب، در کنار هزار و اندي واژه موجود در این کتاب، این فرصت را می یابند تا دیگر 
ات پرکاربرد حیطه سیاست را بیاموزند. ذکر این نکته ضروري است که منظور نگارندگان از کلم

اصطالحات سیاسی، به معناي عدم استفاده از واژگان غیر سیاسی نیست ؛ زیرا نمی توان  اخبار 
  حوزه سیاست را به طور کامل از دیگر حوزه ها جدا کرد. 

و تصادفی نبوده ؛ بلکه گزینش آن با دقت و  انتخاب جمالت در این کتاب به صورت رندوم
توجه خاصی صورت گرفته است به عبارت دیگر، این انتخاب نتیجه بررسی و مطالعه دقیق متون 
خبري، اخبار رسانه ها، سنجش نیاز دانشجویان و مشکالت آنان در این زمینه، تجربه نشات 

توان  که در این مقدمه مختصر نمیگرفته از سال ها تدریس و ترجمه و فاکتورهاي دیگري است 
شیوه تنظیم کتاب به این صورت است که ابتدا واژگان و اصطالحات به طور کامل به آن پرداخت.

پربسامد را به همراه معانی رایج و مرسوم شان ذکر شده و بعد نوبت به ذکر مثالی رسیده که واژه 
کلمات به به ترجمه رسیده است. له نیز نوبتمذکور در آن به کار رفته است. در آخرین مرح

صورت الفبایی تنظیم شده و به چهار شکل آمده اند: به صورت مصدر ـ فعل ـ ترکیب وصفی و 
  ترکیب اضافی. 
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این کتاب به دانشجویان کمک می کند که از سردرگمی در چگونگی آشنایی و یادگیري 
ممکن دانش الزم و کافی را در واژگان و اصطالحات سیاسی بیرون بیایند و در کوتاه ترین زمان 

این کتاب براي دانشجویان و الب رسانه ها و اخبار فرا گیرند.زمینه قرائت مطبوعات و فهم مط
عزیزانی که تصمیم به انجام کار ترجمه در حیطه سیاست یا به طور کل مطبوعات را دارند و می 

دیگر مخاطبان این کتاب باید از ب آشنا شوند، مفید و سودمند است.خواهند با روش ترجمه مناس
به افرادي اشاره کرد که تمایل به آشنایی با محتویات مطبوعات عربی دارند و می خواهند که از 
عهده قرائت و درك مطبوعات سیاسی برآیند. همچنین آنانی که قصد شرکت در آزمون هاي 

توانایی خود را در این انند کارشناسی ارشد و دکتري رشته زبان و ادبیات عرب را دارند، می تو
از آنجایی که کتابی به صورت مستقل به واژگان با خواندن این کتاب افزایش دهند.عرصه، 

سیاسی و شکل کاربرد آن نپرداخته و اگر هم روش کاري مشابه این کتاب را داشته، واژگان مورد 
دوین چنین کتابی در استفاده خویش را از حوزه هاي کامال متفاوت انتخاب نموده است، نیاز به ت

  مراکز علمی به شدت احساس می شد.  

ق هاي مستمر خود ما را در پایان بر خود الزم می دانیم تا از تمامی عزیزانی که با تشوی
  ، کمال تشکر را داشته باشیم. دلگرم کردند

  مهدي مقدسی نیا ـ حسین تک تبار فیروزجائی

  اعضاء هیئت علمی دانشگاه قم
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  باب األلف
  نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه                    واژگان و اصطالحات 

  
  الً: ـِو عاجأالً ـِآج

  
     دیر یا زود

سيجـِد المحتـَلُّ األمريکي نـَفسه مضطـَرا للخُروج مـِن العراق آجـِال 
  أم عاجـِال.

عراق مجبور ر یا زود خود را در خصوص خروج از یکایی دیاشغالگران آمر
  می بینند.

ذ في:آخ   
  

  ... در حالِ
  

  رهاًـُك أو وعاًـَط اإلزدياد في ذٌـِآخ ربيالغَ طمـَّالن لىع قافيــَّالث زوـَالغ

  تجاوز فرهنگی به شیوه غربی خواسته یا ناخواسته در حال افزایش است.

  آسی: 
  

  همدردي کرد
  

  بعد ما تـُوفـِّي أبوه، ذهب إليه وفد من الـْحکومة السودانية و آساه 

بعد از فوت پدرش، هیاتی از دولت سودان خدمت وي رسید و با او 
  همدردي کرد.

  
  اآللية: 

  
  مکانیزم، ساز و کار

 لـَفإلنهاِء م ةبناسالم اآلليـَّة ديدتـَح لـَقـَد تـَم السياسيين عتـَقـَلينالم
  بعد اتـِّفاقٍ جری بين فتح و حماس.

بعد از توافقی که میان حماس و فتح انجام گرفت، ساز و کار مناسب 
  براي پایان بخشیدن به موضوع بازداشت شدگان سیاسی مشخص شد. 

  
 راآلم إمريکا أن تـَکون تـُريد إال أن طالشـَّرقِ  األوس في منطقة الناهي
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  اآلمر النـَّاهي: 
  

  همه کاره
  

.ظـَنَّه خاب  

آمریکا می خواهد همه کاره منطقه خاورمیانه باشد ؛ ولی تیرش به سنگ 
  خورد.

  
  اآلونـَة: 

  
رههب  

  

 ائةم نم ــَر ِ  أکث خاللَ اآلونـَة األخيرة اعتـَقـَلـَتْ قـُواتُ االحتالل
  غالبـِيـَّتـُهم من ابـْناِء حرکـَة حماس و جـناحها العسکـَري.، مواطنٍ

در برهه اخیر، اشغالگران بیش از صد شهروند را که اکثر آنها از اعضاي 
  جنبش حماس و شاخه نظامی آن هستند، بازداشت کردند.

  
  اإلباحية: 

  
  بی بند و باري

  

اإل إنةباحي والحفي ةري ـَجتالمعم ِ األوروبي تـُ واألمريكيهاندد 
و ةَاألسر القيـم ةاألخالقي.  

بی بند و باري و آزادي در جامعه اروپا و آمریکا خانواده و ارزش هاي 
  اخالقی را تهدید می کند.

  
  اإلبادة الجماعية: 

  
کشتار جمعی، نسل 

  کشی

الجـِنـِرال المتـَّهمِ بـِارتکابِ إبادة مع األسف، يری کـَثير من صرب في 
  جماعية ضد المسلـِمين بطـَال قـَوميا.

متاسفانه، بسیاري از صرب ها ژنرال متهم به ارتکاب نسل کشی علیه 
  مسلمانان را یک قهرمان ملی می دانند.
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 :انإب  

  
  هنگام 

إبـَّالث ان  أوروبا تْـَكان ،للميالد ۱۷۸۹ ةـَنس ةنسيرـَالف ةروـ
  .سبات في عيشُـَت

میالدي، اروپا  1789در هنگام بروز انقالب فرانسه در سال 
  در خواب به سر می برد.

  
  إبتزاز: 

  
  باج خواهی 

  

شَجع رياضُ المالکي اإلسرائيليين علی ممارسة ابتزازِ حماس و 
  الفلسطينيين بـِقـَطـْع الکـَهرباِء بين حينٍ و آخَر. 

ریاض مالکی اسرائیلی ها را تشویق کرد که با قطع گاه و بی گاه برق، به 
  باج خواهی از فلسطینی ها بپردازد.

  
  أبدی: 

  
  
  

  ابراز داشت

 دض ةالعـُنصُري فاتالتـَّصَر جاهقـَلـَقـَها ت ةدتـَّحمِ المةُ األمنـَظـَّمتْ مدأب
ةلی ضَرورةً عکـِّدؤم ةدتـَّحالم في الواليات ودالس   خُطـُوات اتـِّخاذ

.ةرم هذه الظـَّاهلـَجل ليـَّةمع  

نسبت به رفتارهاي نژادپرستانه علیه سازمان ملل متحد نگرانی خود را 
سیاه پوستان در آمریکا اعالم و بر ضرورت برداشتن گام هاي عملی 

  جهت مهار این پدیده تاکید کرد. 
  

  إبرام: 
  

به امضا رساندن، 
  منعقد کردن

 لـَقـَد أبرمتْ منـَظـَّمةُ التـَّحرير الفلسطينيةُ اتـِّفاقيـَّةَ أوسلو و التـَزَمتْ
.لکيانِ  الصُّهيونِينِ  لو تـَوفيرِ األم ةمقاوالم ةبحاربـِم  

بخش فلسطین توافق نامه اسلو را به امضا رساند و متعهد  سازمان آزادي
  و امنیت رژیم صهیونیستی را تامین نماید. ،شد که با مقاومت مقابله
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إبطالُ مفـْعول 
  األلـْغام: 

  
  

  خنثی کردن مین

أکـْملـَتْ وحداتُ الجيـْش االيراني إبطالَ مفـْعولِ األلـْغامِ الـَّتي زَرعها 
.العراقيـَّة ةااليراني دودفي الح فـْروضَةبِ المرأثناَء الح العراقيون  

یگان هاي ارتش جمهوري اسالمی، کار خنثی سازي مین هایی را که 
عراقی ها در زمان جنگ تحمیلی در خط مرزي ایران با عراق کار گذاشته 

  بودند، به اتمام رساندند. 
  

  إبعاد: 
  

  تبعید کردن

ان لـَقـَد تـَم إبعاد عدد غَير يسير من قادة حماس إلی مرج الزُّهورِ بـِلـُبن
.في فلسطين ةمقاونارِ الم إلخْماد و ذلک  

به منظور خاموش کردن آتش مقاومت در فلسطین، بسیاري از رهبران 
  حماس به مرج الزهور لبنان تبعید شدند.

  
  إتـَّجه إلی: 

  
رهسپار شد، راهی 

  شد

هو اتـَّج هذا البـَلـَد ةدتـَّحمِ المألمل العام األمين ريثُ  غادإلی بولندا ح
  يجري الطـَّرفان مفاوضات جـِدية لـِلحصُول علی حلٍّ عادلٍ و شامل.

دبیر کل سازمان ملل متحد این کشور را ترك کرد و راهی لهستان شد 
جایی که دو طرف مذاکراتی جدي را براي دست یابی به یک راه حل 

  عادالنه و فراگیر انجام می دهند. 
  

  اد: اإلتـِّح
  
  

  فدراسیون  

ــّاها  أعلـَن اتـِّحاد کـُرة القـَدم رفـْضَه لجميع االقـْـتـِراحات الـَّـتي تـَلـَق
 ن خَياراتع ثحالب ةلی ضَرورا عکـِّدؤم القـَليلـَة ةطيلـَةَ هذه الفـَتـْر

.ديدةج  

برهه کوتاه دریافت فدراسیون فوتبال تمامی پیشنهادهایی را که در این 
  کرد، رد نمود و بر ضرورت یافتن گزینه هاي جدید تاکید کرد.



13 
 

  
  إتـِّخاذ القـَرار: 

  
  

  تصمیم گیري

ـَعتيبـَالق خاذُـِّات ررارات ـِهمصَ ةًمعةًبـْن، ولكن عد مـَكشارة اآلخرين 
وممارسغُضُـِم لـِهتوط مـَنـَّيعت ةـُصْبـِح عمـِّة اتليـَالق خاذرارات مةًـَألس 
  .ةًعوبصُ رـَثـْأك

تصمیم گیري ماموریت سختی تلقی می شود ؛ ولی با مشارکت دیگران و 
  اعمال فشار آنها، به مسئله اي سخت تر تبدیل می شود. 

  
  إتـَّخـَذ المبادرة: 

  
  

ابتکار عمل را به 
  دست گرفت 

ـَكانه ـَّ"إيكنا" أن ةُـَوكال تْأفادت الكازاخستانلَ، أو ذ خَـَّن اتم
المبادـِة برمـَلحاوة االستفادة مـُالق ندرات ـَّوحيالرة واألخالقية 

للدالعالَ ياناتميـِب ةهدف ـِّالن لِّحزاعات الدولية.  

آژانس خبري ایکنا اعالم کرد: قزاقستان اولین کشوري بود که ابتکار 
عمل را در زمینه استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل هاي روحی و اخالقی 

  ادیان جهانی با هدف حل منازعات بین المللی به دست گرفت. 
  

  إتـَّسم بـِـ :
  

صبغه داشت، متصف 
  بود به 

 فصْونِ ةاعس هاَءزُ رمـَتاس يذـَّال قاَءـِّالل نأه ماس رـْکا ذضًراف ضافأ
الساعـَّات ةساإلبـِ ميجابية.  

وي که نخواست نامش فاش شود، افزود: این دیدار که حدود یک ساعت 
  و نیم به طول انجامید، صبغه اي مثبت داشت. 

  
  إتـِّفاق: 

  
  
  

قد جری اإلتـِّفاق علی تـَحديد أسماِء الوزَراِء في حکومة الوفاق 
 نا مةُ أيکومهذه الح لـَی أال تـَضُمالطرفان ع ا اتـَّفـَقکـَم طـَنيالو

  أعضاِء حکومة سالم فياض. 
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توافق، اجماع، توافق 
اجماع در مورد تعیین وزراي دولت وفاق ملی صورت گرفت. ضمنا توافق   نامه 

هیچ کدام از اعضاي دولت سالم فیاض در این دولت حضور شد که 
  نداشته باشند.   

  
  تـِّفاقية: اإل
  

  توافق نامه

يلقي هذا الباحثُ الضَّوَء علی اتـِّفاقيـَّة کامب ديفيد بين مصر والکيان 
.الصُّهيوني  

این پژوهشگر توافق نامه کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی را 
  ذره بین قرار می دهد.زیر 

  
 :أثار  

  
  برانگیخت

 عاءاتإد صْداقيـَّةدی من مع التيض تـَساؤاألب يـْتفاتُ البتـَصَر تـُثير
  السلـَطات األمريکية حولَ محاوالتها الستـتـْبابِ السالمِ في العالَمِ.

رفتارهاي کاخ سفید پرسش هاي بسیاري را در خصوص میزان راستی 
ادعاهاي مقامات آمریکایی مبنی بر تالش براي برقراري صلح در دنیا بر 

  می انگیزد.  
  أثـْلـَج صَدره: 

  
  او را خوشحال کرد

  االسرائيليةَ.الشَّعب المصري أثـْلـَج صَدر العربِ بـِاقـْتحامه السفارةَ 

ملت مصر با حمله به سفارت رژیم صهیونیستی، باعث خوشحالی عرب ها 
  شد. 

  
  أثـْنی علی: 

  
  ستود 

أثـْنی الرئيس العراقي علی الجهود الـَّتي تـَبذلـُها ايران في سبيل إعمار 
  قـَضايا المنطـَقـَة.بـِالده و أکـَّد علی ضَرورة مساهمة البلـَدين في حلِّ 

رئیس جمهور عراق تالش ایران در مسیر آبادانی کشورش را ستود و بر 
  ضرورت مشارکت دو کشور در حل مشکالت منطقه تاکید نمود.
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  أثـْنی عن: 

  
  بازداشت از 

 نع ة اإليرانيينرضائي نجاد الطـَّلـَب ويالنـَّو ثالباح شْهادتـثني اسي لـَن
  مواصَلـَة طـَريقه. 

شهادت رضائی نژاد، پژوهشگر هسته اي هرگز جوانان ایرانی را از ادامه 
  مسیر ایشان باز نخواهد داشت. 

  
 :حاماةإجازَة الم  

  
  پروانه وکالت

سلجم نَحباره  متةَ بـِاعالفـَخري حاماةإجازَةَ الم ئيسالر حامينالم ةنـَقاب
  محامي الدفاع األولَ عن حقوق الشَّعبِ. 

شوراي کانون وکال به رئیس جمهور به خاطر اینکه اولین وکیل مدافع 
  پروانه وکالت افتخاري اعطا کرد.   حقوق ملت است،

 :تاحإج  
  

  حمله ور شد

  إذا اجتاح العدو الصُّهيوني قطاع غَزَّةَ فـَسيتـَکـَبد خَسائر فادحة. 

اگر دشمن صهیونیستی به نوار غزه حمله کند، خسارت هاي سنگینی را 
  متحمل خواهد شد. 

  
  إجتثاث: 

  
  ریشه کنی

اجتثاث اإلرهابِ و قالَ الريجاني إن قـَتـْلَ األبرياِء لـَن يساعد علی 
.في أفغانستان راتخَدالم ةکافـَحم  

الریجانی گفت کشتار افراد بی گناه هرگز کمکی به ریشه کنی تروریسم 
  و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نمی کند.

  
  : قـَلـْغمال ماعتجاإل
  
  

 دعب بِو األجانِ يينـّلحالم فيينحلصَّـِه لـِصريحـَفي ت الريجاني دـَّأک
مـَکشارته في اجماعِت مجلس الشوری اإلسالمي ـَلـْغالمق علی حق 

 ةلميراض سألغْ ةويوـَّالن ةـَّيـَنقـَّالت نم ةفادتسفي اإل االيراني بِعالشَّ
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  . غوطل الضُّعفـِنا بـِّقن حی عـّلخَـَتـَن نـَنا لـَّال إنقائ  نشست غیر علنی 

ی پس از پایان نشست غیر علنی مجلس شوراي اسالمی در جمع الریجان
خبرنگاران داخلی و خارجی با تاکید بر حق ملت ایران در استفاده از 

هرگز تحت تاثیر "فناوري هسته اي براي مقاصد صلح آمیز گفت: 
  ".نخواهم نکرد یپوشفشارها، از حق خود چشم 

  
 :جأج  

  
  شعله ور کرد 

 تْ نارجری الفلسطينين أجاألس جاهت ةالصُّهيوني ةکومفاتُ الحتـَصَر
  اإلحتجاجات في أوساط فلسطيني الداخلِ. 

رفتارهاي دولت صهیونیستی در قبال اسرا آتش اعتراضات را در میان 
  فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی برانگیخت. 

  
  بة: ياإلجراءات الرت

  
  اقدامات روتینی

 هکري المصري نواطلـَتْ المعةُ جةُ البيروقـْراطيهذه اإلجراءاتُ الرتيب
.ةکوميح ةردائ ةفي أي الحضور  

این اقدامات روتینی و دیوان ساالرانه باعث شد تا شهروندان مصري از 
  حضور در هر گونه اداره دولتی متنفر باشد. 

  
  اإلجراءات: 

  
  اقدامات، تدابیر 

 راءاتالثـُّالثاَء إج موة الية العراقينيهـِزَةُ األمإتـَّخَذتْ األجشَمدفي  ةًد
بغداد.  

دستگاه هاي امنیتی عراق امروز سه شنبه تدابیر شدیدي را در بغداد اتخاذ 
  کردند. 
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  أجلَ: 

  
  به تعویق انداخت

ركيا ـُن تم إشارات يهـّقـَلـَت دعل بشعم عه مقاَءل لَأج باسع
ـَني.ال ةكومح نم ليوالد فقوصوص المخُـِب   وفاق الوط

عباس بعد از دریافت اشاراتی از سوي ترکیه در خصوص 
موضع جامعه بین الملل در قبال دولت توافق ملی، دیدارش 

  با مشعل را به تعویق انداخت.
  

  األجـِنـْدة: 
  

  برنامه ها
  

 ةرصادمل الصُّهيوني ودالع خَطـَّطاتم عفتح م کـَةرة حأجـِنـْد تـَتـَقاطـَع
.األراضي الفلسطينية  

برنامه هاي جنبش فتح با طرح هاي دشمن صهیونیستی براي مصادره 
  اراضی فلسطینی همسو است.

  
  أجهضَ: 

  
بی نتیجه گذاشت، 

  ناکام ساخت

أجهضَ النـِّظام البحريني مساعي اإلصْالحِ و واجه المطالب الشَّعبية 
.ةرربغَير م عتَ ذرائو النـَّار تـَح ديدة بـِالحشروعالم  

حکومت بحرین تالش ها براي اصالح را ناکام گذارد و به بهانه هاي غیر 
  اب خواسته هاي مشروع ملت را داد.   قابل توجیه، با زور و قدرت جو

  
  إحالـَة: 

  
  ارجاع دادن

 إثـْر ن وذلکس األمجلإلی م االيراني ويالنـَّو لـَفإحالـَة الم لـَقـَد تـَم
.ةعواس ةأمريکي ضُغوط  

در پی فشارهاي گسترده آمریکا، پرونده هسته اي ایران به شوراي امنیت 
  ارجاع داده شد.

  
 و ريوـَل الفـُّخدـَّالت دعت األحزاب اليمنية األطـْراف الدوليةَ إلی
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  إحباط: 
  
  
  
  

  خنثی سازي

علي عبداهللا صالح الـَّتي  طاتـَّطخَم باطم إلححاس فقوم خاذـِّتا
ـَتتَسـَّترب ـْنـَلى تعفيذها أضرار فادةٌح ععبِن والشَّـَطلى الو اليمني.  

 ياحزاب یمنی، طرف هاي بین المللی را به دخالت فوري و موضعگیر
قاطعانه جهت خنثی سازي طرح هاي علی عبداهللا صالح فرا خواندند، 
طرح هایی که اجراي آن زیان هاي سنگینی را براي کشور و ملت یمن 

  به دنبال دارد.  
  

  اإلحتجاجات: 
  

  اعتراضات 

 تمع ا لـَقـَددر و جاَء ذلک بيرجاِء العالـَم العجاجاتُ کافـَّة أرتاإلح
.في شُؤون المنطـَقـَة خُّل األمريکيلی التـَّدع  

اعتراضات تمام جهان عرب را فرا گرفته که دلیل آن نیز اعالم واکنش به 
  دخالت هاي آمریکا در امور منطقه است.

  
  إحتدام: 

  
  تشدید، شدت گرفتن

 مـَل ةرئاسي خاباتتـْس في انـُنافـَّالت دامِتاحأشارتْ وکاالتُ األنباِء إلی 
يـَت تمحديد موعدها بعد في مصر.  

خبرگزاري ها از تشدید رقابت در انتخابات ریاست جمهوري مصر خبر 
  دادند که تا کنون زمان برگزاري آن تعیین نشده است. 

  
 :تـَضـَنإح  

  
  میزبانی کرد

ـالقاهةُر  تْـَنضَـَتاح ـَمـَؤتمـَعال ارامي لـَشـَناقمة ـَقبـَستمل األمة 
اإلسالمية.  

قاهره میزبان یک کنفرانس بین المللی براي بحث در خصوص آینده امت 
  اسالمی بود. 

  
ثَّح رئيس ـْنالبك زـَركالماألوروب ييماريو دراج ي الحكومات 
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  إحـْتواء: 
  

  مهار کردن

األوروبية عـَلواصَلى مة جهاهود .نـَةاهالر ةالمالي ةواِء األزْمتالح  

ماریو دراجی، رئیس بانک مرکزي اروپا دولت هاي اروپایی را به تداوم 
  تالش ها براي مهار بحران مالی کنونی ترغیب کرد.

  
تياإلح :اطي  

  
  ذخیره

آالف جندي احتياطي لـِنـَشـْرهم في  ۵الکيان الصُّهيوني إستـَدعی 
  األراضي الفلسطينية.

هزار سرباز ذخیره را براي استقرار در اراضی  5رژیم صهیونیستی 
  فلسطینی فرا خواند. 

  أحجم عن: 
خودداري کرد، 

  امتناع ورزید

 ظـَمعم مجـَالفأحضائيات العربية عثِّن ب هذا المـْلسلِس.  

  بیشتر شبکه هاي ماهواره اي عربی از پخش این سریال خودداري کردند. 
  

  إحصاء: 
  
  

آمارگیري، 
  سرشماري

 الـَّذين اليهود ددع ة إلی أنکزيررة اإلحصاِء المدائ تـَقارير تـُشير
ـَزيد عن عدد ي ۲۰۰۶و  ۲۰۰۵غادروا األراضي المحتـَلـَّة في العامين 

  المهاجرين إليها.

گزارش هاي سازمان مرکزي آمار نشان می دهد شمار یهودیانی که در 
اراضی اشغالی را ترك کرده اند، بیش از  2006و  2005طی سال هاي 

  تعداد مهاجران یهودي به این سرزمین بوده است.
  

  إحاللُ السالم: 
  

  برقراري صلح

األساسية لمجلس األمن هي الحيلولـَة دون اتـِّساع رقعة المسؤولية 
  النـِّزاع و المحاولـَة إلحالل السالمِ.

مسئولیت عمده شوراي امنیت جلوگیري از گسترش دایره اختالفات و 
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  تالش براي برقراري صلح است. 
  

 :قإخـْتـَر  
  

زیرپا گذاشت، نقض 
  کرد

حيثُ  سأم ساَءم مربالم ةنَداله فاقـِّإتاخـْتـَرق علي عبداهللا صالح 
.ةموز الثـَّورر لی بيوتتـَدی عاع  

علی عبداهللا صالح توافق نامه آتش بس به امضا رسیده را عصر دیروز 
  شکست و به منزل چهره هاي شاخص انقالب حمله برد. 

  
  اخـْتطاف: 

  
  ربودن 

عصابةٌ من اإلرهابيين بـِاخـْتطاف طائرة رکـّابٍ تابـِعة للخُطوط قامتْ 
  الجوية الفـَرنسية أثناَء رحلـَتها إلی أمريکا.

یک گروه از تروریست ها هواپیماي مسافربري متعلق به خطوط هوایی 
  فرانسه را هنگام پرواز به سمت آمریکا ربودند. 

أخـَذ بـِعني 
  االعتـِبار: 

  
توجه کرد، اهتمام 

  ورزید

  يجـِب علی هذه القـُوی أن تـَأخُذ القيم و المثـُلَ العليا بـِعين اإلعتبار.

  

  این قدرت ها باید به ارزش و آرمان ها توجه کنند. 

  
  إخـْفاق: 

  
  شکست 

احتواِء األزْمة منِيت الحکومةُ األمريکيةُ بـِاخـْفاقات عديدة في 
.نَةاهالر ةصادياإلقت  

دولت آمریکا در مهار بحران اقتصادي کنونی، شکست ها (ناکامی هاي) 
  متعددي را متحمل شده است.

  
  داء: األ

 أداُءکان الوزاران ةـَت يف اجـِحقيقح ِ بض األعهداف المرحلييف ة 
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  عملکرد

ـَلمف مالنيل ياه.  

عملکرد این وزارتخانه در تحقق برخی از اهداف مقطعی مربوط به پرونده 
  آب نیل موفقیت آمیز بوده است.

  
 :أدان  

  
  

  محکوم کرد

مـِبجانِ نه أدان ضْعو بِـَتـْكالم السياسي لحـَكرة المقاومة اإلسالمية 
المجلـِس التـَّشريعي اعتـِقالَ رئيس  ةدشـِب و "حماس" عزت الرشق

دلی يع ـَلسطات االحاللت.  

عزت رشق، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس به نوبه خود بازداشت رئیس 
  مجلس قانونگذاري فلسطین به دست اشغالگران را محکوم کرد. 

  أدلـَجة: 
  

ایدئولوژیک کردن 
  (سازي)

 لـَجـَةبـِأد رعاصالم الماإلع الصُّ و رِـَبـَالخيقومورة.  

  رسانه هاي معاصر به ایدئولوژي سازي اخبار و تصاویر مبادرت می ورزند. 

  
  أدلی بـِصَوته: 

  
راي خود را به 

  صندوق انداخت

 الـَّذين اإليرانيين ةالداخلي زيرعا ودخابِ إلی ياإلنـْت قبـِح تـَمـَتـَّعون
  صَناديق اإلقـْتراع.اإلدالِء بـِأصْواتهـِم في 

وزیر کشور از ایرانیانی که حق انتخاب دارند خواست تا آراي خود را به 
  صندوق هاي راي بریزند.

  
  إدمان: 

  
  اعتیاد

 ةإلی زياد لـَدب في أي راتخـَدي الممان و تـَعاطاإلد ي انتـِشارديؤ
  نِسبة جرائمِ العنـْف في المجتـَمع.

گسترش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در هر کشوري باعث افزایش میزان 
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  جرائم خشونت آمیز در جامعه می شود.
  

  أدی إلی: 
  

  منجر شد به

الجمهوري و الديموقراطي   و أدی هذا األمر إلي صراع بين الحزْبين،
  داخلَ الكونْغرس.

این امر منجر به درگیري و چالش میان دو حزب جمهوري خواه و 
  دموکرات در داخل کنگره شد. 

  
 :فدأر  

  
  ادامه داد

أردف هذا المسؤولُ قائلًا کانـَتْ المشْکلة األساسية في تونس في 
  الثـَّمانينات هي مشْکلـَة األمن.

این مسئول اعالم کرد که مشکل اساسی تونس در دهه هشتاد همان 
  مشکل امنیت بود. 

  
  إرساُء األمن: 

  
  برقراري امنیت

إن المحافـَظـَةَ علـَی استقالل و سيادة أفغانستان مع إرساِء األمن و 
  ـَتـَوخـّاه الشـَّعب و المسؤولون في ايران.يالهدوِء هو ما 

حفظ استقالل و تمامیت ارضی افغانستان به همراه برقراري امنیت و 
  آرامش همان چیزي است که ملت و مسئوالن ایران آرزو دارند. 

  
  

  األرضية: 
  
  
  

  بستر 

قـَد کانـَت الصِّراعاتُ السياسيةُ في بعض األحيان عامال ايجابيا لـتـَعزيز 
 ينب ـنافـَسـَةتـَقـْديمِ الم لی صَعيدن في کوردستان عيئيسين الرزْبالح

 خـْتاري بِ أنلشـَّعةً لبناسةً مضيتْ أرفـَّرو و نينواطلـِلـْم ماتالخـَد
  األفـْضَلَ.

درگیري هاي سیاسی برخی مواقع عامل مثبتی در تحکیم رقابت میان دو 
یم خدمات به شهروندان بوده و حزب اصلی کردستان عراق در زمینه تقد
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  بستري مناسب را فراهم کرده است تا ملت بهترین را انتخاب نماید.
  

  إرهاب: 
  

  تروریسم

يری برلـِماني مصري أن مکافـَحة اإلرهابِ ذريعةٌ تـَستـَخْدمها أمريکا 
  لإلعتداِء علی الدول األخری.

بر این باور است که مبارزه با تروریسم بهانه  یک چهره پارلمانی مصري
  اي است که آمریکا از آن براي حمله به کشورهاي دیگر استفاده می کند.

  
  اإلرهاصات: 

  
عالئم، قرائن، نشانه 

  ها 

 ماليو دنـُشاهعلى ساحمِـَالعال ة اإلسالمي إرهاصات ـَثحادة مصيرية 
  .برىـُك

امروز در جهان اسالم شاهد عالئم و قرائن بروز یک حادثه سرنوشت ساز 
  بزرگ هستیم.  

  ر: ييازْدواجية المعا
  

رفتار تبعیض آمیز 
،(سیاست یک بام و دو 

  هوا)

 يالَة حبيرعايير الغَة المازدواجي انـْتـَقـَدتْ و بـِلـَهجة صارخَةروسيا 
قوق االنسانح.  

روسیه به شدت از رفتار تبعیض آمیز (سیاست یک بام و دو هواي) غرب 
  وق بشر انتقاد کرد. در قبال مسئله حق

  
 :رهإزْد  

  
  شکوفا شد

أي مشـْروعِ تـَسوية يطـْرحه الغَرب أو الصَّهايــِنـَة ـ أو يقبـَلوه ـ ال بد و 
  أن يضَمن بقاَء الکيان الصُّهيوني و قـُوتـَه و ازْدهاره.

هر طرح سازشی که غربی ها یا صهیونیست ها آن را مطرح می کنند یا 
می پذیرند باید تضمین بخش بقاي این رژیم صهیونیستی و قدرت و 

  شکوفایی آن باشد.
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   :ماتزَاأل
  

  بحران ها 

دعا وزير الخارجية الروسي إلی مـَکشارة األزَ لِّـَفي ح ايرانمات 
اإلقليمية و الدولية.  

وزیر امور خارجه روسیه خواستار مشارکت ایران در حل بحران هاي 
  منطقه اي و بین المللی شد.

  
  أساَء: 

  
  اهانت کرد 

 دمحم لنـَّبيل هينَةسومِ المالر ةها بـِإعادة بـِقـِياملُ الغَربيوأساَءتْ الد
  اإلعتذار منـْهم.(ص) جميع المسلمين و يجـِب عليها 

کشورهاي غربی با اقدام خود در انتشار مجدد تصاویر موهن به پیامبر به 
  تمامی مسلمانان اهانت کرد و باید از آنها عذرخواهی کند.

  
  إساَءة: 

  
  اهانت

قـَد سجلَ رياض المالکي رقـَما قياسيا من اإلساءات بـِحق الشَّعبِ 
  قـَضيته خاللَ فـَتـْرة وجيزَة من تـَولّيه هذه المناصب.الفلسطيني و 

ریاض مالکی در طول دوره کوتاهی که این مناصب را بر عهده گرفته، 
  یک رکورد را در اهانت به ملت و آرمان فلسطین به ثبت رسانده است.

  إستئـْصال: 
  

  ریشه کنی
  

  بقايا العصَبـيـَّة.أکـَّد الرئيس علی ضَرورة استئـصال 

  رئیس جمهور بر ضرورت ریشه کنی بقایاي نژادپرستی تاکید کرد.

  
  إستئـْناف: 

  
  از سر گیري

 جال إنـْتاجِ األدويةها في منـَشاطات ئـْنافکـَة بـِاستتْ هذه الشـَّرقام
  قـَبـْلَ أسبوع.

دارو از سر این  شرکت یک هفته پیش فعالیت خود را در خصوص تولید 
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  گرفت.  
  

 :دتـَأسإس  
  

قلدري کرد، سلطه 
  گري کرد

 ُ طـْغوالضَّ الکيان الصُّهيوني عم الوقوفـِب األمريکي دعالو کرارـَت
واصلُـَتالم بِلى الجانِع العبری إلی يأد ـْئـِتاسةـَنـهايالصَّ ساد.  

تکرار وعده هاي آمریکا مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی و فشارهاي 
  مستمر بر طرف عربی منجر به قلدرگري صهیونیست ها شده است. 

  
 :دعتـَبإس  

  
  بعید دانست

  

استـَبعدتْ الحکومة الصُّهيونية شَن اجتـِياح عسکـَري واسعِ النطاق 
 قـْفولی غَزَّة لإطالق الصَّواريخ.ع  

دولت صهیونیستی انجام حمله گسترده نظامی به غزه جهت توقف پرتاب 
  موشک را بعید دانست.

  إستتـْباب: 
  

  ایجاد، برقراري 

  .نماأل بابِـِتـْتاس في جازاتـْاالن مهعد رئيس هيـْئـَة األرکان أ

رئیس ستاد مشترك ارتش مهم ترین دستاوردهاي صورت گرفته در 
  زمینه برقراري امنیت را برشمرد.  

  
  استثـْمار: 

  
  سرمایه گذاري

  

رغم الضُّغوطات األمريکية، قامتْ الشـَّرکاتُ األجنـَبية بـِاإلستـِثـْمار 
  طـَهران.في ايران و الـَّذي وجد تـَرحيبا من جانِبِ 

در سرمایه گذاري فشارهاي آمریکا، شرکت هاي خارجی به با وجود 
  که این امر با استقبال ایران مواجه شد.ایران،مبادرت ورزیده اند 

  
  إستجواب: 

  

 واصَالتق و المزير الطـُرجوابِ وتبـِاس االيراني مانرلالب لـَقـَد قام
  صَباح أمس.



26 
 

  استیضاح 
  ایران بامداد روز گذشته وزیر راه و ترابري را استیضاح کرد.پارلمان 

  
  استـَحوذ علی: 

غلبه یافت بر، سایه 
افکند بر، مسلط شد 

  بر

 ةدحاش ماهيرج ه الـَّتي ألقاها أمامتملی کـَلع ذ هذا الموضوعوتـَحإس
.بِ اللـُّبنانيالشَّع نم  

برابر جمع گسترده اي از شهروندان لبنانی این موضوع بر سخنرانی که در 
  ایراد کرد، سایه افکند.

  
  إستخـْدام: 

  
به   استفاده کردن،

  کار گرفتن
  

أخْفقـَتْ هذه المنـْظومة الـَّتي تـَم استخدامها مؤخَّرا في الجيش 
 .ةالفـَلـَسطيني ةمقاوصَواريخ المي لفي التـَّصَد الصُّهيوني  

ین سامانه که اخیرا در ارتش صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفته، در ا
  مقابله با موشک هاي مقاومت ناکام مانده است.

  
  إستدعاء: 

  
  احضار

 ن طـُالبِ الکـُتـْلـَةم ددعاِء عدتلی اسةُ عهـِزَةُ األمنيتْ األجمأقـْد
  اإلسالمية في جامعة النجاح بـِنابلس.

دستگاه هاي امنیتی شماري از دانشجویان انجمن اسالمی دانشگاه 
  النجاح نابلس را احضار کردند.

  
  إسترقاق: 

  
  

  برده داري
  

 العار هذا ةاإلنسانيـَمسحتْ ف مِـَالعال نم قاقرتساإل طالُإب سنين دعب مـَت
العبينـِها. ظيمن جع  

دنیا لغو شد و بشریت این ننگ عظیم را از  بعد از سالها برده داري در
  چهره خود پاك کرد.
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 :لـَمتـَسإس  

  
  تسلیم شد

 لـْغاصبينالمِ لستو اإلس ةالتـَّسوي وا يددو م "ةالواقعي" هؤالِء شعار فـَعر
.بسفـَح ةأ القـُودببـِم نونيؤم الصَّهاينـَة الـَّذين  

سر دادند و دست سازش و تسلیم به سمت  "واقع بینی"آنها شعار 
  اشغالگران صهیونیستی که تنها به اصل زور اعتقاد دارند، دراز کردند. 

  
  إستشارة: 

  
  مشاوره

ـَجـِد المواطنون أنـْفـُسهم بـِحاجة يالـيوم و أکـْثـَر من أي وقـْت مضی، 
 ةتـِشارإلی اس.قوقيةح  

شهروندان امروز بیش از هر زمان دیگري، خود را نیازمند مشاوره حقوقی 
  می بینند. 

 :تـُشـْهـِدأس  
  

  به شهادت رسید

.غدادفي ب لی أيدي إرهابيينل عس األوساَء أمعلي الالمي م تـُشْهـِدأس  

 علی الالمی شامگاه پریروز در بغداد به دست تروریست ها به شهادت
  رسید.

  
  إستضافـَة: 

  
  میزبانی 

 رتـَمؤونيو المرِ ين شـَهم شرينس و العفي الخام تـَضافـَتْ طـَهرانإس
  الدولي لمکافـَحة اإلرهابِ.

تهران در روز بیست و پنجم ژوئن میزبان کنگره بین المللی مبارزه با 
  تروریسم بود.

  
  إستطـْالع الرأي: 

  
  نظرسنجی 

لـَقـَد أظـْهرت استطـْالعاتٌ للرأي في العالـَمِ اإلسالمي أنـَّه ال شَيَء 
.لمينسالم نية أمريکا بصور نحسي  
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برخی نظرسنجی هاي انجام گرفته در جهان اسالم نشان داد که هیچ 
  چیزي وجهه آمریکا را در میان مسلمانان بهبود نمی  بخشد.

  
  إستعادة: 

  
  بازپسگیري، بازیابی

يزْعمون أن فلسطين ـ و هي بـِضْعة من جسد العالـَمِ اإلسالمي ـ ال 
  تـَستـَطيع أن تـَستـَعيد هويتـَها اإلسالمية و العربية مرةً أخْری.

گر ادعا می کنند که فلسطین ـ پاره تن جهان اسالم ـ نمی تواند بار دی
  هویت اسالمی و عربی خود را باز یابد. 

  
  إستـَعرضَ: 

  
مورد بحث و بررسی 

  قرار داد

إستـَعرضَ هذا الباحثُ مشاريع التـَّسوية السلـْمية في الفـَتـْرة الـَّتي 
.تـَلـَتْ إنـْشاَء الکيان الصُّهيوني  

برهه پس از ایجاد این پژوهشگر به طرح هاي سازش مسالمت آمیز در 
  (تشکیل) رژیم صهیونیستی پرداخت.

  
  إستـَعصی: 

  
دشوار شد، سخت 

  شد

ما  و)هةرـْتـَالف لکه (في تمـْهـَه فـَيلع صیعـَتاس ذيـَّال يُءالشَ ناک
ر.القعبـِاألم ةاسـَة الس  

چیزي که در آن دوره فهمش براي او دشوار می نمود، رابطه 
  سیاستمداران با این موضوع بود. 

  
  إستـَغـَلَّ: 

  
سود برد، سوء 
استفاده کرد، بهره 

  جست

 والتـَّعاطـُف الثانية ةبِ العالميرواَء الحالصَّهاينـَةُ أج هودتـَغـَلَّ اليإس
  المذابـِح الـَّتي ارتـَکـَبها هتلر ضدهم.الـَّذي نـَشَأ بـِسببِ 

یهودیان صهیونیست از فضاي جنگ دوم جهانی و نیز اظهار همدردي که 
  به خاطر کشتارهاي هیتلر علیه آنان صورت گرفت، سود بردند.
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  عام: الستفـْتاء اإل
  
  

  همه پرسی

 عيمه جيف ختاري عام تاٍءـْفتسا ةإلقام ةدحـَّتالم مِاألم ةُعودواجهتْ 
، الرفـْضَ من جانِبِ حکومة دـَلبـْلل ياسيالس النظام ينيحرالب بِعالشَّ

  آل خليفة.

دعوت سازمان ملل براي برگزاري یک همه پرسی که طی آن ملت 
بحرین نظام سیاسی کشورشان را تعیین کنند، با مخالفت آل خلیفه همراه 

  شد. 
  إستقالـَة: 

  
  

  استعفا 
  

 ةالفلسطيني بـِالسـُّلـْطـَة ضاتفاوة المرسؤولُ دائعريقات م صائب مقـَد
  استـَقالـَتـَه حفـْظـًا لماِء وجهـِه.

صائب عریقات، مسئول دایره مذاکرات تشکیالت خودگردان براي حفظ 
  آبروي خویش استعفاي خود را تقدیم کرد.

  إستقـْطاب: 
  

  جذب کردن

 .ةطاع السياحة في قنافـَسالم فـَعري ددج تـَثـْمرينسم قـْطابتإس  

  جذب سرمایه گذاران جدید رقابت در بخش توریسم را باال می برد. 
 

  إستـَقـْوی بـِشَيء: 
  

  تکیه کرد بر چیزي 

 ةاألمني ساتسؤضُ المعـَقوی ب ـَة إست ـْط ـِلسل ـِعة ل التاب
.ةمقاوعِ المـَم ـِق ـَة ل ـِن ـِالصَّهاي   الفلسطينية ب

برخی از نهادهاي امنیتی وابسته به تشکیالت خودگردان 
  سرکوب مقاومت به صهیونیست ها تکیه کردند.  يبرا
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  إستـِکانـَة: 
  

  ضعف، تسلیم شدن 

 ألـْقـَتاسـَّالط ةُـَكانترصير  رـَاآلخ فلی مــَّقيل ع بـِظالله الث
.ضاتفاوالم  

  ضعف طرف مقابل سایه سنگین خود را بر سرنوشت مذاکرات افکند. 
  
   :المتسإ

  
  دریافت کردن

  

ه ـِبـِرات المِتاس مِدع ةذريعـِب ةـَکرـَّفي هذه الش نيلالعام دحأ رحـَتـْنإ
  ن. يرهـَش ةدمـِب

دریافت نکردن دو ماه از حقوقش یکی از کارکنان این شرکت به بهانه 
  کرد.  یخودکش

  
 :تـَنـْفـَرإس  

  
  بسیج شد

 کرحي بِ خليج و لـَمرصدام في ح دض بالغـَر تـَنـْفـَرلـِماذا اس
  ساکـِنـًا عنـْد هجومه علی ايران.

؛ ولی در زمان هجوم  چرا غرب در جنگ خلیج علیه صدام، بسیج شد
   نکرد.  یعلیه ایران هیچ اقدام

  
 :تـَنـْکَرإس  

  
  محکوم کرد

 قالَتم، إعوالي ساَءم يدا في بيان"مسجد الغفران" في صَ إمام رـَكـْنـَتسإ
رئيس المجـَّس التلشريعي عزيز دويك الفلسطيني. 

امام جماعت مسجد الغفران شهر صیدا عصر امروز با انتشار بیانیه اي 
  بازداشت عزیز دویک، رئیس مجلس قانونگذاري فلسطین را محکوم کرد. 

  
  إستهـْالک: 

  
  مصرف گرایی

 لی أنع صادلـْمِ اإلقتراُء عخُب ة اإلـَقافـَثإتـَّفـَقستهـُت الكدمر ةَميزاني 
ر.األس  
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کارشناسان علم اقتصاد اتفاق نظر دارند که فرهنگ مصرف گرایی بودجه 
  خانواده را از بین می برد. 

  
 :لـَکتـَهإس  

  
  مصرف کرد

  

أشار ممثــِّلُ حرکـَة حماس إلی أن المقاومةَ في فلسطين ما 
  العسكـَرية.استـَهلـَکـَتْ إال الجزَْء اليسير من أدواتها 

نماینده جنبش حماس اشاره کرد که مقاومت فلسطین تنها بخش اندکی 
  خویش را مصرف کرده است. ياز جنگ افزارها

  
  اء: يإستـِ

  
  

نارضایتی، 
  ناخشنودي، ناراحتی

 خيفالس ثهذا الحاد نه ميائتن اسع زائريالج ةالخارجي زيرو ربع
السلـَطات المصرية بـِاتـِّخاذ کـُلِّ اإلجراءات لحماية العبي مطالبا 

.ريزائنـْتـَخَبِ الجالم  

وزیر امور خارجه الجزایر ضمن اعالم نارضایتی خود از این حادثه زشت، 
از مقامات مصري خواست تا براي حمایت از بازیکنان تیم ملی الجزایر 

  ببندند.    تمام اقدامات الزم را به کار
  

  األسطول: 
  
  ناو

األسطولُ البحري االيراني يشتـَبـِک مع القـَراصنـَة في البحر األحمر و 
  ينـْقذُ سفينـَةً تجاريةً.

ناو دریایی ایران با دزدان دریایی در دریاي سرخ درگیر شد و یک کشتی 
  تجاري را نجات داد. 

  أسفـَر عن: 
  

  شد بهمنجر 

  و إصابة اآلالف. ۷۰۰أسفـَر هذا اإلجراُء اإلجرامي عن مصْرعِ 

نفر  و زخمی شدن  700این اقدام جنایتکارانه منجر به کشته شدن 
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  هزاران تن شد. 
  األسالک الشائکـَة: 

  
  سیم خاردار 

ليا الع ةستوريالد ةمـَكحمـْلـِل ئيسيالر لَخَدن الماألم واتُـُق تْـَقـَلـْأغ
  .ةديديز الحـِواجوالح ةـَكالشائ الكاألسـِب

نیروهاي امنیتی ورودي اصلی دادگاه عالی قانون اساسی را با استفاده از 
  سیم هاي خاردار و موانع فلزي بستند. 

  
األسلحة المحرمة 

  دوليا: 
  

سالح هاي غیر 
  متعارف بین المللی

تـُعـْتـَبر القـَنابلُ النـَّووية و الکيمياوية و العنـْقودية و الفوسفورية و 
 رِمجها ممتـَخْدسن يم رعتـَبا و يليود ةمرحالم ةلـَحاألس نة مثوميرالج

  حربٍ.

بمب هاي هسته اي، شیمیایی، خوشه اي، فسفري و میکروبی از سالح 
غیر متعارف بین المللی به شمار می رود و استفاده کننده از آن نیز  هاي

  مجرم جنگی شناخته می شود.
  أسلـَمة: 

  
  اسالمی سازي 

.لميمِ الطالبِ العتـَقـَدا لديناخًا جم فـِّرتـُو عاتة الجاملـَمأس  

اسالمی سازي دانشگاه ها براي پیشرفت علمی دانشجویان فضایی مثبت 
  فراهم می سازد. 

  
  إسناد: 

  
  پشتیبانی 

قامت اللـَّجنـَةُ األمنِيةُ العليا في طرابلس بـِتـَدريبِ دفـْعة جديدة من 
.ناداإلس قـُوات  

کمیته عالی امنیت طرابلس به آموزش گروه جدیدي از نیروهاي پشتیبانی 
  مبادرت ورزید. 
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 :مهأس  

  
نقش داشت، 

  مشارکت داشت

أسهم السيد الحکيم بـِمواقـِفه الوطـَنيـَّة في حلِّ األزْمة السياسية في 
  العراق.

آقاي حکیم با مواضع ملی خویش در حل بحران سیاسی عراق نقش 
  داشت. 

 :أشاد  
  

  ستود

.ةسوريا الحالي ةأزْم نموسکو م فقوتشافيز بـِم أشاد  

  هوگو چاوز موضع مسکو در قبال بحران کنونی سوریه را ستود. 
  

  اإلشارة الخـَضْراء: 
  

  چراغ سبز

بـِعدمِ إدانـَته جريمة اغـْتيال شيخ أحمد ياسين أعطی البيتُ األبـْيضُ 
 لياتموا في عرتـَمسکـَي يالصَّهايـِنـَة ل رمينجةً خَضْراَء لـِلـْمإشار

  اإلغتيال.

کاخ سفید با محکوم نکردن جنایت ترور شیخ احمد یاسین، به جنایتکاران 
  رور خود ادامه دهند.صهیونیست چراغ سبز نشان داد تا به عملیات هاي ت

  
  إشـْتباک: 

  
  درگیري 

 تْ صَباحلـَعنيفـَةً انـْدع اشـْتـِباکات في ليبيا بأن ةزيرلُ الجراسم أفاد
ــُّوارِ و کـَتائب القـَذافي.   اليومِ بين الث

خبرنگار الجزیره در لیبی گزارش داد که بامداد امروز درگیري هاي 
  انقالبیون و گردان هاي قذافی در گرفته است.خشونت باري میان 

  
  اإلشـْتراکية: 

  
  

 ها الحاليفـْهومةَ بـِمراکياإلشـْت بأن األوروبي ــِّر زَعم هذا المفـَك
علی يد کارل مارکس کـَرد فعلٍ طـَبيعي  ۱۹ظـَهرتْ في القـَرن الـ 

  المال في الغـَربِ. لجشَعِ أصْحابِ رأس
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این اندیشمند اروپایی مدعی شد که سوسیالیسم در معناي کنونی اش در   سوسیالیسم

قرن نوزدهم و به دست کارل مارکس موجودیت یافت و به عنوان 
  واکنش طبیعی به طمع ورزي صاحبان سرمایه در غرب بود. 

  
  إشـْراف: 

  
  نظارت

  

بـِاشْراف أمريکي کامل بـِقيادة المنـَسق تـُنـَفـَّذُ هذه الخُطـَّة األمنية 
  األمني الجنرال کيت دايتون.

این طرح امنیتی با نظارت کامل آمریکا و به رهبري ژنرال کیت دایتون، 
  هماهنگ کننده امنیتی به اجرا می رسد.

  
  إصابة: 

  
زخمی شدن، مبتال 

  شدن

لُـَتـْقم ما ال يلُّق إا وخصًشَ ٢٠ن عةُصاب ٧٠والي ح في حادث رورٍم 
  .باكستانـِبير بـَك

نفر و زخمی شدن حدود هفتاد تن دیگر در  20کشته شدن دست کم 
  سانحه بزرگ رانندگی در پاکستان

  
  إصْطـَف إلی: 

  
  ملحق شد، پیوست

 إلی جانِبِ الواليات ما اصْطـَفنـْدا عنـْسا کـَثيرأخْطـَأتْ فـَر ةتـَّحدالم
  في الحربِ ضد العراق.

فرانسه با ملحق شدن به ایاالت متحده در جنگ علیه عراق خطاي 
  بزرگی را مرتکب شد. 

  
 :أضاف  

  
  
  

 الصُّناعي رالقـَم أن ةااليراني ةالفـَضائي ةنـَظـَّمؤولٌ لـِلـْمسم أضاف
صُنـْعه من قبل خُبراِء وزارة الدفاعِ و سيتم (فجر) تـَم تـَصميمه و 

  إطـْالقـُه إلی الفضاء أيلولَ القادم.
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  افزود
از مسئوالن سازمان هوا ـ فضاي ایران افزود: ماهواره فجر توسط   یکی

کارشناسان وزارت دفاع طراحی و  ساخته شده و در سپتامبر آینده به فضا 
  پرتاب خواهد شد.

  إضـْراب: 
  

  باعتصا

  لـَقـَد قام العمالُ بـِاإلضرابِ احتجاجا علی تـَقـَلـُّص رواتبـِهم.

  کارگران در واکنش به کاهش حقوق شان، اعتصاب کردند.
  

  إضـْطالع: 
  

  دست داشتن

 دية تـُؤاإلماراتي لـَطاتالس لـَنـَتـْه وکاالتُ األنـْباِء أنما أع بسح
  اغـْتيال القيادي في حماس "محمود مبحوح" اضْطالع موساد في

بنا به گزارش خبرگزاري ها، مقامات اماراتی موضوع دست داشتن موساد 
  در ترور محمود مبحوح، از رهبران جنبش حماس را تایید می کنند.

  
  إضـْطهاد: 

  
  

  رنج و سختی 
  

 السنين رلی مضَتْ عرة تـَعاإلفـْريقي ن الشـُّعوبم هادلـِظـُلـْمٍ و اضْط
قبل القـُوی المتـِغَطـْرسة في العالـَمِ حـَيـْثُ نـَهـَب المستـَعمرون قـِسما 

  واسعا من ثـَرواتها.

ملت هاي آفریقایی در طول سالها از سوي قدرت هاي متکبر و زورگوي 
ان بخش جهان در معرض بیدادگري و رنج قرار گرفتند و استعمارگر

  گسترده اي از ثروت شان را به غارت بردند.
  

  إضـْفاء: 
  

بخشیدن، اعطا 
  کردن

 کالـَماتم لـِتـَنـَصُّت قانوني  ٍ يحاولُ البيتُ األبيضُ إضـْفاَء طابـِع
 .ةالهاتـِفي واطـِنينالم  

 يتلفنی شهروندان صبغه ا يکاخ سفید می کوشد تا به شنود گفتگوها
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  قانونی ببخشد. 
  

  إطاحة: 
  

  براندازي
  

لـَقـَد تـَمکـَّن الشـَّعب االيراني من إطاحة حکـْمِ محمد رضا بهلوي 
  قـَبـْلَ ثـَالثين عاما. 

محمد رضا پهلوي حاکمیت  ملت ایران سی سال پیش  موفق به براندازي
  .شد

  
  اإلطار: 

  
  چارچوب

 االيراني ئيسعا الرها في دلشاکلِّ محي لعإلی الس المنـْطـَقـَه لـْدانب
  إطار التـَّفاهمِ و لحيلولـَة دون تـَدخـُّل األجانِب.

رئیس جمهور ایران کشورهاي منطقه را به تالش براي حل مشکالت 
  شان در چارچوب تفاهم و نیز جلوگیري از دخالت بیگانگان دعوت کرد.  

األطراف 
  حاربة: المتَ

  طرف هاي درگیر

  دعتْ طـَهران األطـْراف المتـَحاربة إلی الحوار البنـّاِء.

  تهران، طرف هاي درگیر را به گفتگوهاي سازنده فرا خواند. 
  

  إطالق السراح: 
  
  
  

  آزاد کردن
  

هـُناک عدد غَير يسير من الشبان الفلسطينيين يقضون حياتـَهم في 
 ةوعبـِد ة ال تـَهـْتـَمة الصُّهيونيکومالح في حين أن جون اإلسرائيليةالس

  من المنـَظـَّمات الحقوقية الطالق سراحهم.

تعداد قابل توجهی از جوانان فلسطینی زندگی خود را در زندان هاي 
ی صهیونیستی به سر می برند و این در حالی است که دولت صهیونیست

هیچ اهمیتی به درخواست سازمان هاي حقوقی براي آزادي شان نمی 
  دهد.

تـَقوم قـُواتُ االحتالل السعودية بـِاطالق النارِ بـِشَکـْل عشوائي و   إطـْالق النـَّار: 
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  تیراندازي 
  

ينحتـَجالم حرينيينالب نينواطالم دةَ ضةَ الحيالذخير متـَخْدتـَس   

نیروهاي اشغالگر عربستانی به تیراندازي هاي بی هدف دست می زنند و 
از گلوله هاي جنگی براي سرکوب شهروندان معترض بحرینی استفاده 

  می کنند.
  

  إعادة البـِناِء: 
  

  بازسازي

نـَفـَّذتْ السلـْطـَة الفلسطينية برنامج إعادة بـِناِء القطاعِ الخاصِّ في غَزَّة 
  من أجل تـَوفير الدعمِ المالي لمشاريع هذا القطاعِ.

تشکیالت خودگردان به منظور تامین حمایت مالی الزم از طرح هاي 
  بخش خصوصی، برنامه بازسازي این بخش را در نوار غزه به اجرا درآورد.

 :راَءةة القإعاد  
  

  بازخوانی

  بـِعملية إعادة قراَءة النَصِّ القـُرآني. يحلو لـِلـْبعض أن يسموا "البدعة"

برخی ها از اینکه نام پروسه بازخوانی متن قرآن را بر بدعت بگذارند، لذت 
  می برند. 

  
  إعادة النـَّظـَر: 

  
  
  

  تجدید نظر

أعضاٌء في مجلس العمومِ البريطاني طالـَبوا بـِإعادة النـَّظـَر في 
 عض ما التـَّفاوة حاليدتـَمعة المکـَريسالخُطـَّة الع طالبان ألن کـَةرح

.نـْشودقـْرار المتفـَشـَلـَتْ في تـَحقيق االس  

برخی از اعضاي مجلس عوام انگلیس خواستار تجدید نظر در مذاکره با 
طالبان شدند ؛ زیرا پروژه نظامی موجود در تحقق آرامش مطلوب ناکام 

  مانده است.
  

 :باطيتاإلع  
 ا يلـَمدروسم راألم لْ کانب بسفـَح باطيتبـِشـَکـْل اع ـُتـَّخَذ هذا القرار

  من قـَبـْلُ.
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بی حساب و کتاب، 

  بی برنامه

این تصمیم نه تنها به شکلی بی حساب و کتاب اتخاذ نشده بود، بلکه 
  کامال از پیش برنامه ریزي شده بود.  

  إعتداء: 
  

  تجاوز

  تـَعرضَ هذا البلـَد إلعتداءات عديدة من قبلِ األعداِء

  این کشور در معرض تجاوزات بسیاري از سوي دشمنان قرار گرفت.
  إعتراف: 

  
  به رسمیت شناختن

.ودبـِکيان الع رافتماس اإلعة حطالـَبقول معغـَير الم نأبومرزوق: م  

است که از حماس می خواهند تا رژیم  یابومرزوق: غیر منطق
  صهیونیستی به رسمیت بشناسد.

  
   :صامتعإ

  
  تجمع

  

 ئيسالر بـَحرير وطالـَّه في ميدان التصامـِتعا المصري بعالشَّ رمـَتسإ
  .ةـَلطن السع حينَـَّالتـِب

ادامه دادند و از رئیس مردم مصر به تجمع خویش در میدان آزادي 
  جمهور خویش خواستند تا از قدرت کناره گیري کند.

  
  إعتقال: 

  
  بازداشت 

 ةده بـِتـَنـْظيمِ القاعالقـَتعل عوديسؤول سناِء مأب دتـِقالُ أحاع لـَقـَد تـَم
.ين نـُفـِّذا في دمشقه في تـَفجيرو ضُلوع  

خاطر ارتباط با سازمان القاعده و دست فرزند یک مسئول عربستانی به 
  داشتن در دو انفجاري که در دمشق صورت گرفته بود، بازداشت شد.

  
  إعتـَمد علی: 

  

رسم الکيان الصُّهيوني طيلـَة عقود عدة عن نـَفـْسه صورة قـُوة ال 
  لـَديه من جيش و سالح.تـُقـْهر و ذلک بـِاإلعتماد علی ما 
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  بر ... تکیه کرد
رژیم صهیونیستی در طول چندین دهه متمادي با تکیه بر ارتش و 

  تسلیحات خود، چهره یک قدرت شکست ناپذیر از خویش کشیده بود.
أعرب عاح: ـِيتن ار  
  

  ابراز خرسندي کرد

أعرـُل هاتٌـِج تْببنانيـَة کة و فلسطينيبيرة عـِتن ارـَتـِها لياحشکيل لجان 
نِأمية خَفي ميمن يـِالجـْللئين في بيروتَ الفلسطينيين.  

بسیاري از طرف هاي لبنانی و فلسطینی از تشکیل کمیته هاي امنیتی در 
  کردند.خرسندي اردوگاه آوارگان فلسطینی در بیروت ابراز دو 

  
  إعفاء: 

  
  بخشودگی

حصَلـَتْ الشـَّرکـَة علی إعفاٍء ضَريبي لمدة ثـَالث سنـَوات  استـَمرتْ 
  . ۲۰۰۸حتـی عام 

این شرکت براي مدت سه سال از بخشودگی مالیاتی برخوردار شد که تا 
  ادامه یافت.  2008سال 

  األعمال
  اإلستفـْزازية: 

  
اقدامات تحریک 

  آمیز 

بـِالرد علی أعمال استفزازية من جانِبِ اسرائيلَ و ستـَقوم ترکيا 
 .ةالتـُّرکي داتساعالم لـَةقاف دإجراٍء ض أي ةغَبم نم بـِتـَحذير تل أبيب  

ترکیه به اقدامات تحریک آمیز اسرائیل پاسخ می گوید و به تل آویو در 
کمک هاي ترکیه هشدار می مورد عواقب هر گونه اقدام علیه کاروان 

  دهد.
  

ال: يإغـْت  
  

  ترور 

قالَ إن سجـِلَّ هذا الکيان اإلجرامي حافلٌ بـِالعدوان و االحتالل و 
.طافالتـَّعذيبِ و اإلخت لياتمو ع لـَةوهابِ الديال و إراالغـْت  

ترور، وي گفت: پرونده این رژیم جنایتکار پر از تجاوز، اشغالگري، 
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  تروریسم دولتی، شکنجه و آدم ربایی است.
  األغـْلـَبية الساحقـَة: 

  
اکثریت قریب به 

  اتفاق

صَوتـَتْ أغـْلـَبية ساحقـَة من أعضاِء مجلس األمن لصالحِ مشْروعِ هذا 
  القرار.

اکثریت قریب به اتفاق اعضاي شوراي امنیت با پیش نویس این قطع 
  کردند. نامه موافقت

 :أفاد  
  

  گزارش داد

  أفادتْ وکاالتُ األنباِء أن وزير الطـَّاقـَة والمناجـِمِ قـَدم استقالـَته. 

به گزارش آژانس هاي خبري، وزیر انرژي و معادن استعفاي خود را 
  تقدیم کرد. 

  
  إفـْتعالُ األجواِء: 

  
  جوسازي 

عال تـْطار افإ يف يتـَأت غدادب ضاتفاون مأشَـِب ةبيرـَالغ صريحاتُـَّالت
  .واءجاأل

ان می ذاکرات بغداد در چارچوب جوسازي بیاظهارات غربی ها در مورد م
  شود.

  افـْتـَقـَر إلی: 
  

نیازمند بود، محروم 
  بود

  .ةحيالصِّ الخدمات ناألدنى م دإلى الح السجون الصُّهيونية رـِقـَتـْفـَت

  زندان هاي صهیونیستی از کمترین خدمات بهداشتی محروم هستند.

  
  إفـْراج عن: 

  
  

 قديمِـَت لَـِقابة فلسطينية مأسير ن عشرينع اإلفراج سرائيلُإ تْررـَق
حـَكرة حماس معلومات عن الجندي األسير جلعاد شاليط. اإلسرائيلي  

اسرائیل تصمیم دارد تا در مقابل اقدام حماس براي ارائه اطالعاتی در 
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ت اسیر زن فلسطینی را خصوص گلعاد شالیت، سرباز اسیر اسرائیلی بیس  آزاد کردن
  آزاد کند.  

 :النظام العام إفـْساد  
  

بر هم زدن نظم 
اخالل در  عمومی،

  نظم عمومی

" العامِ النظامِ سادـْفإ" ةمهـُتـِا بينيرحا ببيبـَط ٢٠ة مـَحاكماليوم جري ـَت
لمجرـَّنا دـَم عالهجوا جرحى المظاهرات .ةاألخير  

پزشک بحرینی تنها به خاطر درمان مجروحان تظاهرات اخیر،  20امروز 
  به اتهام بر هم زدن نظم عمومی محاکمه می شوند. 

  
  أفـْضی إلی: 

  
  
  

  منجر شد به 

 تْحبصْأياز، حـْناإل مِدع ةـَكرح يف ضاَءعاأل لَوالد نأب ضافأ
 زيدالم لیإضی ـْفأ امق مـِالساب عم ـَةنقارر مـَثـْكأ الليةـْقتاسـِب عـَّتمـَتـَت
من الوحدة ين األبضاِءع.  

وي در ادامه افزود که کشورهاي عضو جنبش غیر متعهدها در مقایسه با 
گذشته از استقالل بیشتري برخوردارند که این امر منجر به وحدت بیشتر 

  میان اعضا شده است.
  

  جبرية: القامة اإل
  

  بازداشت خانگی

کانـَتْ إقامة تشودري ـ رئيس المحکـَمة العليا ـ الجبرية وصْمة عار 
  علی جبين نظامِ الطـَّاغية برويز مشرف.

بازداشت خانگی چودري، رئیس دیوان عالی لکه ننگی بر پیشانی نظام 
  پرویز مشرف دیکتاتور بود.    

  
  إقامة: 

  
  برپایی

 راحاقـْت فـُضونير الفلسطينيين أن ةالفلسطيني لـْطـَةالس ئيسر أکـَّد
 .قـَّتـَةؤم فلسطينية لـَةود ةشْروعِ إقامم  

رئیس تشکیالت خودگردان تاکید کرد که فلسطینی ها پیشنهاد طرح 
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  برپایی (ایجاد) کشور موقت فلسطینی را نمی پذیرند.  
  إقـْتراح: 

  
  پیشنهاد

.ةبيرل العوبـَل الدق نا معا واسحيبتـَر راحهذا اإلقـْت هلـَقـَد واج  

  این پیشنهاد با استقبال گسترده کشورهاي عربی رو به رو شد. 
  

  إقـْتراع: 
  

  راي گیري

 يجري اإلقـْتراع وسطَـ إجراءات أمنية شَديدة و تـَحذيرات من جانِبِ
  تـَنـْظيمِ القاعدة.

راي گیري در میان تدابیر شدید امنیتی و هشدارهاي سازمان القاعده در 
  حال برگزاري است.

  
  إقـْرار: 

  
  تصویب، اعتراف 

 ةالمالي ةـَنلسـِل ةـَلولدل ةالعام ةـَنوازَالم شروعة منيمة اليكومالح تْرـَأق
٢٠١٢ب ،عد أربعأشْ ةهر مأخيرهاـَت ن.  

دولت یمن بعد از چهار ماه تاخیر پیش نویس بودجه عمومی کشور در 
  را تصویب کرد.  2012سال مالی 

  
  إقـْصاء: 

  
اخراج کردن، طرد 

  کردن

 ۳۰۰نـَفی المتـَحدثُ بـِاسمِ وزارة التـَّعليمِ العالي العراقية إقـْصاِء 
 .ثعزْبِ البماِء إلی حاإلنـْت ةمبـِتـُه ظـَّفوم  

کارمند به اتهام  300سخنگوي وزارت آموزش عالی عراق خبر اخراج 
  وابستگی به حزب بعث را تکذیب کرد. 

  
  اإلقـْطاعية: 

  
  ودالیسمفئ

أثـْناَء الثـَّورة ضد اإلنـْتدابِ الفـَرنسي في سوريا، وقـَف بعضُ رموز 
  اإلقـْطاعية مع فـَرنسا.

در اثناي انقالب علیه قیمومیت فرانسه بر سوریه، برخی از رهبران 
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  فئودالیسم در کنار فرانسه ماند. 
  

  قـْليمي: اإل
  
  

  منطقه اي 

ش لى هامع ةالجمع موي والصيني الياباني ةزيرا الخارجيو عمـَتجإ
ر إقليميتـَمؤفي خُ مطوـَق ةـُت دمهـَّالط دـَن ريقحو صَ أبِرع في د

العالقات بين ـْلبدماـِهي.  

وزیر امور خارجه ژاپن و چین روز جمعه و در حاشیه کنفرانسی منطقه اي 
با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار گامی است که شاید بستر را براي پر 

  کردن شکاف موجود در روابط میان دو کشور فراهم نماید. 
  إکـْتئاب: 

  
  افسردگی

 کـَدي ر لـَمخـْز بـِاإلبالو الجع ئابِ.إناإلکت ةعالـَجفي م حنـْجي  

  طب سوزنی در معالجه افسردگی چندان موفقیتی نداشته است.
  

 :تاب العاماإلکـْت  
پذیره نویسی 

  عمومی

 ةکافـَحشـْروعِ مفي م کـَةشارا لـِلـْمرتـَمسم العام تابمازالَ اإلکـْت
  التـَّصَحر.

مشارکت در طرح بیابان زدایی هنوز ادامه پذیره نویسی عمومی براي 
  دارد.

  
  إکـْتراث: 

  
اهمیت دادن، توجه 

  داشتن

 إن البريطاني زيرقالَ هذا الوعدـْاك متراث المواطنين ـْغـَتلعار يير أس
المحروقات يـِّبعر عن "اإلحباطم "ن إمكانيـَّالت ةأثير في آليـَّالت ةعيرس.  

این وزیر انگلیسی گفت که بی توجهی شهروندان به تغییر بهاي سوخت 
از ناامیدي شان نسبت به امکان تاثیر در سازوکار قیمت گذاري حکایت 

  دارد.
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  إکـْتـَظَّـ بِـ : 

  
مملو شد از، پر شد 

  از 

أصْواتهـِم في إکـْتـَظـَّتْ مراکزُ اإلقـْتراعِ بـِالنـَّاخبين الـَّذين أتـَوا إلدالِء 
  الصَّناديق.

مراکز راي گیري آکنده از راي دهندگانی بود که براي ریختن آراي خود 
  به صندوق هاي راي آمده بودند.  

  
 :فاء الذاتياإلکـْت  

  
  خودکفایی

لـَقـَد حقـَّقـَتْ ايران اإلکـْتفاَء الذاتي في مجال إنـْتاج الصَّواريخ 
.ةالباليستي  

  در زمینه تولید موشک هاي بالستیک به خودکفایی رسیده است.ایران 
  إلـْتزام بِـ: 

  
  پایبندي به 

يْلاإل جبتــِب زامحكم القانون واحتضاءـَالق رام .  

  باید به حکم قانون پایبند بود و به دستگاه دادرسی احترام گذاشت.
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  اإللـْتزامات: 

  
  تعهدات

ـَّماني: القذافي و الحکومة  ـَّنا من مجموعة الثـ ـَمک ـَم يت الليبية ل
ـَدا  ـَق ـُصُّ حماية المدنيين و ف ـْتزاماتهما فيما يخ ـِال الوفاِء ب

ـَهما.   شَرعيت

گروه هشت: قذافی و دولت لیبی در انجام تعهدات خویش 
در خصوص حمایت از غیر نظامیان موفقیتی کسب نکردند و 

  مشروعیت خویش را از دست دادند.
  
   :قیـَتـْلإ

  
  دیدار کرد

في  ظيره البريطانيـَنـِب دس األحأم اإلسرائيلي راِءزَالو ئيسقی رـَتـْلإ
  .ةـَّلـَتـْحس المدـُالق

نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز یک شنبه در قدس اشغالی با 
  همتاي انگلیسی خود دیدار کرد.

  ألـْقی الضـَوَء علی: 
... را زیر ذره بین 
قرار داد، به ... 

  پرداخت

ألـْقـَتْ هذه الدراسة الضَوَء علی الکـَثير من المشاريع العربية و 
.ةليوو الد ةاإلسرائيلي  

این پژوهش بسیاري از طرح هاي عربی، اسرائیلی و بین المللی را زیر 
  ذره بین قرار می دهد.

  
  األلـْوية: 

  
  

  تیپ ها

 دجان شـَدلـِل کـَريسناحِ العصالح الدين، الج ةفي ألـْوي دالقائ
 ةبيرالع ةبين األملی جزٍّ عة عصْمب ماَء الشَّهيدد لی أنع بيةالشَّع ةمقاوالم

.ةو اإلسالمي  

فرمانده تیپ هاي صالح الدین، شاخه نظامی کمیته هاي مقاومت مردمی 
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خون شهید نشان عزتی بر پیشانی امت عربی و اسالمی  تاکید کرد که  
  است.

  إمتـَعضَ: 
  

  رنجید، دلخور شد

.بِ اإليرانيعاض الشَّعتام البريطاني ةزير الخارجيتْ تـَصريحاتُ وأثار  

  اظهارات وزیر امور خارجه انگلستان باعث رنجش خاطر ملت ایران شد. 
  

 :نعأم  
  

دقت کرد، تعمق 
  کرد

 نم ها ينـْتابمع بيرلـَه التـَّع يصْعب ،ةفي هذه الصُّور النـَّظـَر نعأم نم
  األحاسيس.

هر کس که در این تصویر دقت کند، بیان احساسی که به او دست می 
  دهد، برایش دشوار است.  

  
  مالءات: اإل
  

  دیکته ها 

 الواليات الءاتإم فـُضُ الصينتـَر النـَّفـْط ةقاطـَعبـِشَأن م ةدتـَّحالم
.االيراني  

  چین دیکته هاي آمریکا در خصوص تحریم نفت ایران را بر نمی تابد. 
  

  األمية: 
  

  بی سوادي

فـَرضَ المستـَعمرون أثـْناَء تـَواجـُدهم في القارة األفريقية الحروب و 
.ة و الفـَقـْراألمي  

استعمارگران در اثناي حضور خویش در قاره آفریقا جنگ، بی سوادي و 
  فقر را تحمیل کردند. 

   :عامالن يماأل
  

  دبیر کل 
  

غادر األمين العام لمِألم ـَّتالمحدة ايران ـِجـَّتمـَا نهحو السعودية.  

  دبیر کل سازمان ملل متحد تهران را به مقصد ریاض ترك گفت.
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  األنانية: 
  

  خودخواهی

  ذهبتْ حيـْثيـّاتُ الشَّعبِ األمريکي ضَحية أنانية هذه القـُوی. 

  حیثیت ملت آمریکا قربانی خودخواهی این قدرت ها شد.  
  

  إنـْتاج: 
  

  تولید

تـَدشين هذا المشروعِ سيزيد اإلنـْتاج اليومي لـِلـْبـِنزين في هذه 
 صْفاةالم.صْفاةلـِلـْم ةاإلنـْتاجي الطـَّاقـَة ةفي زياد ــِّر   کـَما أنـَّه يؤث

راه اندازي این پروژه تولید روزانه بنزین را در این پاالیشگاه باال می برد و 
  در افزایش پتانسیل تولیدي آن تاثیر می گذارد. 

  
  إنـْتداب: 

  
  قیمومیت

ــَّلـَّة الفلسطينية و قـَرر مؤتـَمـَر سان ريمو  للسالم وضْع األراضي المحت
.دابِ البريطانيتَ اإلنـْتر األردن تـَحنـَه شَرقي ةالواقـِع المنـْطـَقـَة  

کنفرانس صلح سن ریمو تصمیم گرفت تا اراضی اشغالی و مناطق واقع 
  در شرق رود اردن را تحت قیمومیت انگلستان قرار دهد. 

  
  إنـْتـَقـَصَ: 

  
  کاست

 يـَّةرح نفي اليابان م األمريکي ودلعل ةسکريد عقـَواع جودإنـْتـَقـَصَ و
.لـَدهذا الب  

وجود پایگاه هاي نظامی دشمن آمریکایی در ژاپن باعث کاهش میزان 
  آزادي این کشور شد. 

  
  نـْتکاسة: اال
  

  سرخوردگی

األبيض، أصيب الصَّهاينـَة بـِانـْتکاسة کـَبيرة  بعد إصْدار الکتابِ
  واتـَّهموا بريطانيا بـِخيانـَتهم.

بعد از صدور کتاب سفید، صهیونیست ها دچار سرخوردگی شدیدي شدند 
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  و انگلستان را به خیانت متهم کردند.
  إنـْتماء: 

  
  گرایش، وابستگی

  أن تـَنـْسی وطـَنـَک و بـِالدک.اإلنـْتماُء إلی حزبٍ أو عرق ال يعني 

وابستگی به یک حزب یا یک نژاد به معناي آن نیست که میهن و 
  .رزمین خویش را به فراموشی بسپاريس

  
 :هازياإلنـْت  

  
  فرصت طلب

  

ر المصري عادل إمام هجوما حادا علی الدکتور شـَن الفـَنـّان الکـَبي
  بـِاإلنـْتهازي.محمد البرادعي و وصَفـَه 

عادل امام، هنرمند برجسته مصري به شدت از دکتر محمد البرادعی انتقاد 
  و او را فردي فرصت طلب توصیف نمود. 

  
 :کإنـْتـَه  

  
نقض کرد، زیر پا 

  گذاشت

 جودو ةليود نـَةلـَج لی يدإنـْجازُه ع الـَّذي تـَم التـَّحقيق رأظـْه
 هاکاتين و ليبيا.انـْترحقوق اإلنسان بـِالبحل  

تحقیقی که به همت یک کمیته بین المللی انجام گرفت، نشان از وجود 
  موارد نقض حقوق بشر در بحرین و لیبی داشت. 

  
   :جازاتـْناإل
  

  دستاوردها
  

 ةدعاألصْ فـَلـَتـْخلی مع ةًرباه جازاتـْإن ماسح تْـَقـَّقح دـَقـَل
السياسية و اإلقتصادية.  

حماس موفقیت ها و دستاوردهاي چشمگیري را در عرصه هاي مختلف 
  .ه استسیاسی و اقتصادي محقق ساخت

  أنـْحاَء العالـَم: 
  

  سراسر جهان

.کبارطـْر المالف صَالةَ عيد قيمونفي أنحاِء العالـَمِ ي مونلسالم  

  مسلمانان در سراسر جهان نماز عید فطر را برگزار می کنند. 
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از: يانـْح  

  
  جانبداري 

 نـْححماس: م کـَةرحل کـْتـَبِ السياسيالم ضْوبيرس«ع « ةريالح وسام
.لکيان الصُّهيونيل التام يازَ واشنطنانح کـِّديؤ  

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس: اعطاي نشان آزادي به پرز تاکیدي بر 
  جانبداري کامل واشنگتن از رژیم صهیونیستی است. 

  
  أنـْذر بِـ: 

  
  هشدار داد 

أنـْذرتْ المنـَظـَّماتُ الدولية بـِحدوث کارثـَة إنسانية کـَبيرة في 
 .لـْدان االفريقيةالب  

سازمان هاي بین المللی نسبت به بروز یک فاجعه انسانی بزرگ در 
  کشورهاي آفریقایی هشدار دادند. 

  
  اإلنـْزال الجوي: 

  
  هلی برد

 ويج إنزال اتليمعـِبالصُّهيونية  ةحيورالم ةريـَكسالع راتُالطائ قومـَت
  جنوبِ لـُبنان.  في

بالگردهاي نظامی رژیم صهیونیستی مبادرت به عملیات هلی برد در 
  جنوب لبنان زدند. 

  
 :بحإنـْس  

  
  عقب نشینی کرد

  

تـَزْعم إسرائيلُ أنـَّها انـْسحبتْ من قطاعِ غَزَّةَ و أن القطاع أصْبح محررا 
  إال أن هذه المنطـَقـَة ما تـَزالُ تـَحتَ اإلحتالل.

اسرائیل مدعی می باشد که از نوار غزه عقب نشینی کرده و نوار غزه 
  دیگر آزاد شده است ؛ ولی این منطقه همچنان تحت اشغال است.

  
  إنـْشاء: 

  

 القاتالع شاِءـْإن في موسكو هـْتعبـَل ذيـَّال روالد األذهان إلى أعادإنـَّه 
الدبلوماسية بين ـَلالبدني.  
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  ایجاد، برپایی
این موضوع دوباره توجه ها را به سمت نقشی معطوف ساخت که مسکو 

  در ایجاد روابط دیپلماتیک میان دو کشور بازي می کرد. 
  

اع: يإنـْص  
  

تن دادن، پذیرفتن، 
سر تسلیم فرود 

  آوردن

يری البعضُ أن ضُغوط المجتـَمعِ الدولي سوف تـُؤدي إلی انـْصياع 
 بـِالقـَضية تـَعـَلـِّقـَةالم ةدتـَّحمِ الماألم ةنـَظـَّمم قـَرارات اسرائيلَ أمام

.ةالفلسطيني  

برخی ها معتقدند فشار جامعه بین الملل باعث می شود تا اسرائیل در 
مقابل مصوبات سازمان ملل متحد در خصوص مسئله فلسطین سر تسلیم 

  فرود آورد. 
  

:إنـْضَم   
  

  پیوست

بعد  إسرائيلَ عم طبيعِـَّلتي لدصَـَّوالت مودالصُّ ةهبإلى ج إيران تْمضَـْنإ
.ةاإلسالمي ةرنـَجاح الثـَّو  

پس از پیروزي انقالب اسالمی، ایران به جبهه پایداري و مقابله با عادي 
  سازي روابط با رژیم صهیونیستی پیوست. 

  
  إنـْطباع: 

  
  احساس

يعطي هجوم الشُّرطـَة البحرينية علی المحتـَجين انـْطباعا بأنـَّها تـُحاولُ 
 .لـَطاتبِ رضی السکـَسل  

حمله پلیس بحرین به معترضان این احساس را به وجود می آورد که این 
  نهاد به دنبال کسب رضایت مقامات است. 

  إنـْطالقـًا من: 
با توجه به، بر 

  اساس، طبق

المصريون ـْخيتارون رئيسـْم انهـًالقطا من معايير ـَنـِبايـَتمة.  

  معیارهاي متفاوت رئیس جمهور خود را انتخاب می کنند.  طبقمصري ها 
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  إنـْعاش: 
  

  رونق 

  ايران خـُطـَّتـَها لـِإلنـْعاش اإلقتصادي في هذا المؤتـَمر.قـَدمتْ 

  ایران در این کنفرانس طرح خود را براي رونق و شکوفایی اقتصادي داد. 
  

  إنـْعکاس: 
  

  بازتاب 

 ليةملی عالقـُوی ع وازَنـَةم کاساتلی انـْعَء عثُ الضَولـِّط الباحسي
.التـَّسوية  

پژوهشگر بازتاب هاي موازنه قدرت بر روند سازش را مورد توجه قرار این 
  می دهد.

  
  إنـْفـَلـَتَ: 

  
  گریخت

تـَعيشُ هذه الدولـَة کـَنـَجم انـْفـَلـَتَ من مداره و انـْطـَلـَق تائها في 
  السماوات يبحثُ عن مجرة أفـْضَل.

این کشور مثل ستاره اي است که از مدار خویش گریخته است و 
  سرگردان در آسمان ها می چرخد و به دنبال کهکشان بهتري است. 

  إنـْقاذ: 
  

  نجات 
  

.دودسطـَريق م نم البـِالد و إنـْقاذ ةرالثـَّو ةإلی حماي ري هذا األمدؤي  

  کشور از بن بست می انجامد.این امر به حمایت از انقالب و نجات 

  
  األنـْقاض: 

  
  ویرانی ها، آوارها

زَعم الصهايـِنـَة المحتـَلـّون بأن المسجـِد األقصی تـَم بناؤه علی 
.ليمانيکـَل سأنـْقاض ه  

صهیونیست هاي اشغالگر مدعی شدند که مسجد االقصی بر روي ویرانه 
  است.  هاي معبد سلیمان بنیان نهاده شده



52 
 

  
  اإلنـْقالب: 

  
  کودتا 

أبدی کـَثير من المواطنين التونسيين مخاوفـَهم من وقوع انـْقالبٍ 
  عسکـَري في بلـَدهم.

بسیاري از شهروندان تونسی نگرانی و هراس خود را نسبت به بروز یک 
  کودتاي  نظامی در کشورشان ابراز داشتند. 

  إنـْکـَب علی: 
  

  روي آورد

  انـْکـَب الرئيس األمريکي كـَالمعتاد فـَرضَ مطالبـِه علی اآلخـَرين. 

رئیس جمهور آمریکا مثل همیشه به تحمیل خواسته هاي خود بر دیگران 
  روي آورد. 

  
  إنـْماء: 

  
  توسعه

سيـُقـَدم أشار رئيس مجلـِس اإلنـْماِء واإلعمار إلی أن هذا المبلـَغَ 
.نَواتتِّ سع أو سبأر ينب تـَدمي نيج زَمبـَرنام وفـْق اللبنانية ةکوملـِلـْح  

رئیس شوراي توسعه و نوسازي اشاره کرد که این مبلغ بر اساس یک 
سال به طول می انجامد، تقدیم دولت لبنان  6تا  4برنامه زمانی که بین 

  خواهد شد. 
  ـِالضـَّربِ: إنـْهالَ ب

  
مورد ضرب و شتم 

  قرار داد

سيرالم قـْفول ينحتـَجلی المبِ عو تـَفـْريق إنـْهالـَتْ الشـُّرطـَة بـِالضَّر ة
رينتـَظاهالم .  

پلیس براي متوقف کردن راهپیمایی  و پراکنده نمودن تظاهرکنندگان، 
  معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داد. 

  
 :زَمإنـْه  

  

قـَد انـْهزَم الکيان الصُّهيوني مرتـَين أمام قـُوی المقاومة الـَّتي کانـَتْ 
 .تادالح و العلی السها عمادتاع نم لی اهللا أکـْثـَرع مادتلُ بـِاالعتـُقات  
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  شکست خورد
از تکیه بر رژیم صهیونیستی دو بار در برابر گروه هاي مقاومت که بیش 

  سالح و تجهیزات خویش، اتکا به خدا داشتند شکست خورد.
  

  األواصر: 
  

  پیوندها

هناک أواصر عميقـَة بين بلدان المنـْطـَقـَة و ال يمکن ألي قـُوة في 
  العالـَمِ أن يفـَکـِّکـَها من بعض.

قدرتی در  پیوندهاي عمیقی میان کشورهاي منطقه وجود دارد و هیچ
  جهان نمی تواند آنها را از یکدیگر جدا کند.

  
  األوتوقراطية: 

  
  استبداد، خودکامگی

األوتوقراطية بانـَتْ بـِأوضَح صُورها في اإلجراءات القـَمعية الـَّتي 
.ةالشيع دة ضعودية السکومها الحتـُمارس  

استبداد در واضح ترین شکل خود در اقدامات سرکوبگرانه دولت عربستان 
  علیه شیعه نمود پیدا می کند. 

  
  أوراق االعتماد: 

  
  استوارنامه

تـَسلـَّم الرئيس السوري بشـّار األسد، الخَميس أوراق اعتماد السفير 
  األمريکي الجديد في دمشق، روبرت فورد.

استوارنامه رابرد فورد سفیر  ،پنج شنبهاسد، رئیس جمهور سوریهبشار 
  جدید آمریکا در دمشق را دریافت کرد. 

  
  األوساط: 

  
  محافل

علـَينا أن نـُحاولَ لخـَلق أجواٍء سلـْمية لـِنـَشاطات المرأة و حضورها 
.ةماعيتاإلج ساطفي األو  

براي فعالیت هاي زن و حضورش در باید در جهت ایجاد فضایی سالم 
  محافل اجتماعی بکوشیم.
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 :صَدأو  

  
  بست 

 ضاتفاوم المتـَقـَد أمام بـِقـَراره هذا الباب الصُّهيوني الکيان صَدأو
.ةــُّنائي   الث

رژیم صهیونیستی با این تصمیم خود در را به روي پیشرفت مذاکرات 
  دوجانبه بست. 

  
  أوعزَ إلی: 

  
درخواست کرد، 

  سفارش کرد

أوعزَ إلی أنـْصاره بـِقـَطـْع الطـُّرق و اطـْالق » بارکت«مسؤولُ ميليشا 
.ةطاطيالم صاص و إشـْعال اإلطاراتالر  

مسئول شبه نظامیان پارکت به هواداران خود سفارش کرد که به بستن 
  ستیک مبادرت ورزند.راه هاي ارتباطی، تیراندازي و آتش زدن ال

  
 :قـَعأو  

  
  
  

  بر جاي نهاد

ذه ـَّفـَن يذـَّال يهاباإلر جيرـْفــَّالت أنالسورية  اخليةة الدوزار تْـَنـَلعأ
 ٦٣قـَتيال و ٢٦ أوقـَعس أم باحصَ دمشقـِالميدان ب يح يف يحارتـْان

  جريحا.

وزارت کشور سوریه اعالم کرد: انفجار تروریستی که صبح دیروز توسط 
 63کشته و  26یک فرد انتحاري در محله المیدان دمشق انجام شد، 

  زخمی بر جاي گذارد. 
  

  غارکية: ياألول
  
  
  

  اولیگارشی

األوليغارکية هي شـَکـْلٌ من أشکال الحکـْمِ بـِحيثُ تـَکون السلطـَة 
السياسية محصورة بـِيـَد فـِئـَة صَغيرة من المجتـَمع تـَتـَميزُ بـِالمال و 

  النـَّسبِ.

اولیگارشی یکی از اشکال حاکمیت است که در آن قدرت سیاسی 
منحصرا در اختیار یک بخش کوچک از جامعه می باشد که از نظر دارایی 
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  و نسبی متمایز هستند. 
  

  االهتمام: 
  

  توجه

 بيو الشَّع ــَّقافي تـَسعی هذه الکـُتـُب إلی تـَوسيع دائرة االهـْتمام الث
.ةالفلسطيني بـِالقـَضية  

این کتاب ها در تالش است تا دایره اهتمام و توجه فرهیختگان و مردم 
  را نسبت به آرمان فلسطین گسترش دهد. 

  
  أهـَّـلَ: 

  
آماده کرد، لیاقت 

  توانایی بخشیدداد، 

 نم ةروـَّالث ةن قيادم اًءزْج كونيل بواهو الم هذه الميزاتُ أهلـَتـْهد ـَقـَل
ضْخالل عـِتويه في المـِلجـَطس الوـَّلثـِل نيورة الجزائريـة.  

این ویژگی ها و استعدادها، او را شایسته آن کرد که با عضویت خویش 
  در شوراي ملی انقالب الجزایر، یکی از رهبران انقالب باشد. 

  
   :جابيياال
  

  مثبت

 يف اإلسالمية مهوريةو الج مصر ينب القاتالع لَبـْقـَتسم لی أنع دـَّأک
ايجاب ايران.ي  

آینده روابط میان مصر و جمهوري اسالمی ایران مثبت وي تاکید کرد که 
  است.
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  باب الباء

  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه
  البؤرة: 

  
  کانون، مرکز

  تـُعـْتـَبر جزُر فيجي بؤرةَ التـَّوتـُّر في جنوبي المحيط الهادئ. 

  کانون تنش ها در جنوب اقیانوس آرام به شمار می رود.جزایر فیجی 
  

  :  باَء بِـ
  

  دچار ... شد،
  گریبانگیرش شد...

ضمن هذه األحداث المهـِمة الـَّتي يمکن اإلشارة إلـَيها الفـَشـَلُ المخزي 
 عام لـُبنان دربـِها ضخاللَ ح الصُّهيوني ۱۴۲۷الـَّذي باَء به الکيان.  

از جمله حوادث مهمی که می توان به آن اشاره داشت، ناکامی خفت آوري 
رژیم صهیونیستی علیه لبنان، گریبانگیر  1427است که در جریان جنگ 

  این رژیم شد.
  

  الي:بـِالتـَّ
  

  بنابراین، در نتیجه

لـَنا أن نـَحن جربنا أمريکا طيلـَة هذه السنـَوات و بـِالتـّالي ال يجوزُ 
  نـُجربها ثانِية.

ما در طول این سال ها آمریکا را آزمودیم، بنا بر این نباید این تجربه را 
  دوباره تکرار کنیم.

  
 :بـِالذات  

  
  

 عتـَحالـِفـَة مم (بريطانيا و أمريکا و بـِالذات) القـُوی الکـُبری تعس قـَد
 ةالصُّهيوني.في فلسطين إلنـْشاِء کيان يهودي ةالعالـَمي  

قدرت هاي بزرگ (به طور مشخص بریتانیا و آمریکا) از طریق همکاري و 
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ائتالف با صهیونیسم جهانی جهت ایجاد یک رژیم یهودي در فلسطین   به طور مشخص
  کوشیدند.

  
  بتّ: 

  
تصمیم قطعی 

  گرفتن 

بـِوضوح تام عن کيفية البتِّ في أهلـِية تـَحدثَ وزير الداخلية االيراني و 
.خاباتالنـْتل شـَّحينرالم  

وزیر کشور با شفافیت تمام در خصوص تصمیم گیري نهایی درباره 
  صالحیت نامزدهاي انتخابات  صحبت کرد. 

  
  بثّ الفتـَن: 

  
  فتنه پراکنی

 كتـَن فيها وذلثِّ الفل و بوالل الدتإلی اح ضُ القـُوی العالـَميةعب ريباد
 .ةشـْؤومها المدافتـَحقيق أهل  

برخی قدرت هاي جهانی براي تحقق بخشیدن به اهداف شوم خود به 
  اشغال کشورها و فتنه پراکنی در آنها مبادرت می ورزند. 

  البثّ المباشر: 
  

  پخش مستقیم 

  لـَقـَد تـَولـَّتْ القـَناة الثالثـَة البثَّ المباشر لمباريات کـُرة القـَدمِ.

  شبکه سه، پخش مستقیم مسابقات فوتبال را عهده دار شد.
  

  ره: يبـِحذاف
  

  کامال، مو به مو

ينـَزِّلُ من الوزْن هذا رجيم صحي و سريع المفـْعول و تـَطبيقـُه بـِحذافيره 
  کيلوات. ۹إلی  ۸حوالي 

این یک رژیم جهت سالمتی است و تاثیر آن سریع می باشد و اجراي مو 
  کیلویی وزن می شود.  9تا  8به موي آن باعث کاهش 
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 :ددب  

  
از بین برد، نابود 

  کرد

 الکيان الصُّهيوني هامأو ةمقاول المـَصائ ـَة مجاهدي ف بددتْ بطول
ـِاحتالل قطاع غَزَّة.    ب

رشادت و دالورمردي گروه هاي مقاومت توهم رژیم 
  صهیونیستی در خصوص اشغال نوار غزه را از بین برد.

  
 :م باردبـِد  

  
  با خونسردي

السعودية المتـَظاهرين المطالبين بـِتـَغـْيير النظام بـِدم بارد تـَقـْتـُلُ القـُواتُ 
  و تـُمارس العنـْف ضدهم.

نیروهاي عربستانی با خونسردي تظاهر کنندگانی را که خواستار تغییر نظام 
  هستند، می کشند و به اعمال خشونت علیه آنان دست می زنند. 

  
  البرقية: 

  
  تلگراف

 عيد ةبناسبـِم نـَظيره الباکستانيل نـِئـَةة تـَهرقيب اإليراني ئيسلَ الرسأر
  استقالل بلـَده.

رئیس جمهور ایران تلگراف تبریکی را به مناسبت روز استقالل پاکستان 
  براي همتاي خود در این کشور ارسال کرد.

  
  بـِرمته: 

  
  
  

به طور   تمامی،
  کامل 

في  مـِهسما يـِب ةميـْنـَّالت ةليمه في عالدـِب ضيم الرئيس االيراني دـَّأك
آمال أن   ةـَطالـِر والبـْقـَالف اتديحـَتي لدصَـَّل والتمص العرـُفير فوـَت

ــِّق ايران أهدافـَها بـِرمـتها.   تـُحق

کشورش مسیر خود به سمت رشد و رئیس جمهور ایران تاکید کرد که 
پیشرفت ادامه می دهد به گونه اي که باعث ایجاد فرصت هاي شغلی و 
مقابله با چالش هایی همچون فقر و بیکاري شود. وي ابراز امیدواري کرد 
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  که ایران در جامه عمل پوشاندن به تمامی اهداف خود موفق باشد.
  

 :ميل النـَّفـْطبـِر  
  

  بشکه نفت

تـَوقـَّع خـُبراُء نـَفـْطيون أن ال يزيد سعر بـِرميل النـَّفـْط في السوق 
  دوالرا للـْبـِرميل. ۱۲۰العالـَمي علی 

کارشناسان نفتی پیش بینی کردند که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی 
  دالر در هر بشکه نخواهد گذشت.  120از مرز 

  
  البرنامج: 

  
  
  

  برنامه

ـَتـَناولُ مستـَقـْبلَ البرنامج ينـَشـَرتْ وزارةُ الدفاعِ األمريکي تـَقريرا 
النـَّووي االيراني و الخيارات السياسية المتاحة لمنـْع ايران من التـَّقـَدم 

  في هذا المجال.

هسته اي وزارت دفاع آمریکا گزارشی را منتشر کرد که به آینده برنامه 
ایران و گزینه هاي سیاسی موجود براي ممانعت از پیشرفت این کشور در 

  زمینه هسته اي می پردازد.  
  
  بروتوکول: ال
  
  

  پروتوکول

 نـَعاله بروتوكول يمأع ذکورخاصَّـِخاص، وبـْاألشـِاالتجار بالمساِءـِّالن ة 
  .ةمـَّظـَنالم ةريمالج ةحـَكافم ةفاقيـِّالت المـَكو يعتـَبر مفال، ـْواألط

پروتوکول فوق الذکر تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان را ممنوع می 
کند و به عنوان مکمل توافق نامه مبارزه با جرائم سازمان یافته به شمار 

  می رود.
  

 :فـَةبـِص  
  

  به عنوان 

ممثـِّل اليران في هذه المنـَظـَّمة أن أکـَّد وزير الخارجية بـِصفـَته أعلی 
.ةطـَنيها الوئبادن مع عتـَتـَراج لـَن طهران  

وزیر امور خارجه به عنوان عالی ترین نماینده ایران در این سازمان تاکید 
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  کرد که تهران هرگز از آرمان هاي ملی خود دست نخواهد کشید. 
  

  البـِطالـَة: 
  

  بیکاري

يمکـِن مقارنـَة نِسبة البـِطالـَة في منطـَقـَة الشـَّرق األوسط بـِالبطالـَة في ال 
  أوروبا.

نمی توان میزان بیکاري موجود در منطقه خاورمیانه را با بیکاري در اروپا 
  مقایسه کرد. 

  
  بعثـَة: ال
  

  ت هیأ

 قـَدعيساجتماع ـْللوزارية العربية الستَب ـِقبالمل لـَشـَناقمـْقـَت ةرير بـَثعة 
المراقسوريا یلإ بين.  

نشست وزراي خارجه اتحادیه عرب در روز شنبه آتی براي بحث در 
  خصوص گزارش هیات ناظران اتحادیه به سوریه برگزار می شود. 

  
عبد: ي  
  

  اندکی پس از

 يدعأحمدي نجاد ب ئيسفاوض قالَ الرلی الفـَريق المإنـَّه ع ضاتفاوالم
.بِ االيرانيقوق الشَّعن حع ةبـِقـُو فاعالد  

احمدي نژاد، رئیس جمهور اندکی پس از مذاکرات گفت که تیم مذاکره 
  کننده باید با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع کند.  

  
  البغـْضاء: 

  
  کینه ورزي

و البغـْضاَء و العداوة محلَّ العدالـَة و الخـَير و  وضَع هؤالء األنانية
  الصِّدق.

آنها خودخواهی، کینه ورزي و دشمنی را جایگزین عدالت، خوبی و صداقت 
  نمودند. 

  
  بغـْية: 

وادسفي ليبيا ل و األمريکي بيخـُّلُ الغـَرالتـَّد يأت فيه أنـَّه لـَم ا ال شَکمم 
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  با هدف

.الليبية ر النـَّفـْطصادلی مصول عالح ةغـْيلْ بب ديون أحع  

در این نکته تردیدي نیست که غربی ها به خاطر چشم و ابروي کسی در 
مسئله لیبی دخالت نمی کنند ؛ بلکه می خواهند به منابع نفتی این کشور 

  دست بیابند. 
  بـِکـُلِّ ما 

  تـَعني الکـَلمة: 
  

واقعی  به معناي
  کلمه

  

 بکـَتائ أن کـِّدونيؤ فإن اإلسرائيليين ،التـَّقـَنيـَّة راتإلی جانِبِ القـُد
  عزّالدين القـَسام تـَحولـَتْ إلی جيش منـَظـَّم بـِکـُلِّ ما تـَعني الکـَلمة.

اسرائیلی ها تاکید دارند که گردان هاي عزالدین القسام در کنار توانایی 
تکنولوژیکی، به معناي واقعی کلمه به یک ارتش سازمان یافته تبدیل  هاي

  شده است.
  

تـَناملدان المالبة: ي  
  

کشورهاي توسعه 
  یافته

 نـَة۲۰۰۰فـَفي س  ةبالصَّع لـَةمالع نم ةيتـَناملدان المتـِياطاتُ الباح کانـَت
 ياطاتتنـَة تـُشـَکـِّلُ ثـُلـْثَ االحو بـَلـَغـَتْ ثـُلـْثـَيها س ة۲۰۱۰العالـَمي.  

یک سوم ذخیره جهانی  2000ذخیره ارزي کشورهاي توسعه یافته در سال 
  به دو سوم رسید.   2010بود که این مقدار در سال 

  
  البلدان النـَّامية: 

  
کشورهاي در حال 

  توسعه

ية تـَخـْتـَلف بعضَ الشيء عن اإلدارة ال شَک أن اإلدارة في البلـْدان النـَّام
  في الدول المتـَقـَدمة. دعنا نـُقارن بين الحالـَتـَين.

بی تردید، مدیریت در کشورهاي در حال حال توسعه مقداري با مدیریت در 
کشورهاي پیشرفته متفاوت است. اجازه بدهید مقایسه میان این دو مورد 

  داشته باشیم.
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  البلوتوقـْراطية: 

  
  زرساالري

ـَيست الحکوماتُ الغَربية حکومات ديموقراطية بلْ  في الواقع، ل
ـَسب رضی  ـَّتي ال يهمها إال ک ـَّها حکوماتٌ بلوتوقراطية ال إن

.ماليينأسالر  

در واقع دولت هاي غربی، دموکرات نیستند ؛ بلکه دولت هایی 
هستند که تنها جلب رضایت سرمایه داران براي زرساالر 

  شان مهم است.
  

  ة: يه الکفايبـِما ف
  

  به اندازه کافی

 ويةتـَسها للـَتحاوفاية في مةً بـِما فيه الکتْ جادة لـَيسدتـَّحالوالياتُ الم
.الفلسطينية القـَضية  

به اندازه کافی  ایاالت متحده در تالش هاي خود براي حل مسئله فلسطین
  جدي نیست. 

  
  بـِمنـْأی عن: 

  
  به دور از 

تـَطـَورات المنـْطـَقـَة ألننا جزٌء ال يتـَجزَّأ ن أی عـْنمـِقی ببال نـَأعلـَينا 
  منـْها.  

ما نباید از تحوالت منطقه دور بمانیم ؛ زیرا جزئی جدایی ناپذیر از آن 
  هستیم.

  
  بنود: ال
  

  بندها

 ةاالتـِّفاق خاصَّة في هذه الفـَتـْر نودب تـَطـْبيق رهذا األم جـِبتـَويس
.ةرجالح  

اجراي بندهاي توافق نامه را می   این امر ـ به ویژه در این برهه حساس ـ
  طلبد.
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  البون: 

فاصله، تفاوت، 
  شکاف

العدالـَة الحقيقية بون  شَدد علی أن النظام الدولي الموجود يفصُلـُه عن
.عشاس  

وي تاکید کرد که نظام کنونی بین الملل فاضله زیادي تا عدالت حقیقی 
  دارد.

  
البيتُ األبض: ي  
  

  کاخ سفید

لـَم يجـِد البيتُ األبـْيضُ بدا من استخـْدام القـُنـْبـُلـَة النـَّووية ضد اليابان 
  عنيفـَة من جانِبـِها.   و ذلك بعد مواجهتها مقاومة

با مقاومت سرسختانه طرف ژاپنی، چاره اي جز   کاخ سفید بعد از رویارویی
  استفاده از بمب هسته اي علیه این کشور نیافت. 

  
  د أن: يب

  
  با وجود اینکه

بيد أن الشاه أبدی والئه للـْواليات المتـَّحدة غـَير أن واشنطن رفـَضَتْ 
  .أن تـُعطيه لـُجوًءا سياسيا

با وجود آنکه شاه سرسپردگی خود را به ایاالت متحده نشان داد ؛ ولی 
  واشنگتن حاضر به اعطاي پناهندگی سیاسی به وي نشد. 

  روقـْراطية: يالب
  

بروکراسی، دیوان 
  ساالري

.ةکوميالح ساتسؤالم بيروقراطية دض ةرلـَة إلی ثـَووالد تاجتـَح  

کشور به یک انقالب علیه بروکراسی موجود در نهادهاي دولتی نیازمند 
  است. 
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  والثاء باب التاء
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  الـْتئام: 
  انسجام، پیوستگی 

  اإلجتماعي.هذه ضَربة غَير قابـِلـَة لـِلتـَّعويض إلی أساس االلتئام 

  این ضربه اي جبران ناپذیر به بنیان انسجام اجتماعی است. 
  

 :رتـَآم  
  

  دسیسه چینی کرد

تـَآمرت القـُوی الکـُبری ضد فـَصائل المقاومة محاولـَة لکـَسبِ رضَی 
.الکيان الصُّهيوني  

قدرت هاي بزرگ در تالش خود براي جلب رضایت رژیم صهیونیستی، به 
  دسیسه چینی علیه گروه هاي  مقاومت مبادرت ورزیدند. 

  
 :عتاب  

  
  افزود، ادامه داد

ال يضَمن منـْع  ۱۹۲۹تابع وزير الخارجية قائال: نـَحن نـَعتـَقد أن القـَرار 
 .ةحلتـَصْدير األس  

تضمین  1929وزیر امور خارجه در ادامه گفت: ما معتقدیم که قطع نامه 
  کننده منع صادرات اسلحه نیست.

  
  تـَأبين: 

  

 فـْل تـَأبين هذه الشَّخْصيةِء حدلَ بضور قـَبة بـِالحالقاع إکتـَظـَّت
  المرموقـَة مما يشير إلی اهتمام الضُّيوف به. 
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سالن آکنده از حاضرانی بود که قبل از شروع مراسم یادبود این شخصیت   بزرگداشت، یادبود

برجسته حضور پیدا کرده بودند. این امر نشان از توجه مهمان به این 
  شخصیت دارد. 

  
 :تـَأثـَّر  

  
تاثیر پذیرفت، از ... 

  متاثر شد

 ،مامـتتـَرعي اإلهه تـَسه و آرائفواقيثُ مح نه مأشْعار إن فـَقـَد تـَأثـَّر
.ةاألخير نـَواتي السلـَيها فع جال إال أنـَّه خَرأو ةئ الشيوعيبادبـِالم  

اشعار وي از نقطه نظر موضعگیري ها و افکار قابل توجه است، او ابتدا 
تحت تاثیر عقاید کمونیستی قرار گرفته بود ولی در سال هاي آخر عمر 

  علیه آنها قیام کرد. 
  

  ل: يتَأج
  

  تعویق
  

قـَررتْ هيئة اإلنتخابات التونسية تـَأجيلَ االنـْتخابات حتی إشْعار ثان و 
  ذلک بـِذريعة تـَوفير أرضية مناسبة لألمر.

ستاد انتخابات تونس ـ برگزاري  انتخابات را به بهانه ایجاد زمینه مناسب 
  به تعویق انداخت.براي این کار ـ تا اطالع ثانوي 

  
  رة: يالتـَأش

  
  ویزا 

  

أحد اإلرهابيين الـَّذي ينتـَمي إلی القاعدة أبرزَ تـَأشيرةً مزَيـَّفـَة في مطار 
  الرياض الدولي. 

یکی از تروریست هاي عضو القاعده، در فرودگاه بین المللی ریاض یک 
  ویزاي تقلبی را نشان داد.

  
 :تَأقـْلـَم  

  
  

 ةعيشيم ظـُروف عــَّأقـْلـُمِ م ــُّوار الليبيون في جبهات القتال لـِلت يضْطـَر الث
  و جغرافية لـَم يألـَفوها من قـَبـْلُ. 
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  سازگار شد
انقالبیون لیبی مجبور هستند که در جبهه هاي نبرد، خود را با شرایط   

  معیشتی و جغرافیایی که پیش از این، آن را تجربه نکرده اند، سازگار نمایند. 
  
  ب: يتَأل
  

  تحریک

 قوق اإلنسان أنآراِء خـُبـَراء ح بسـَتحأليب الرأي العام ضد 
ـَتالمــَّوالت ظاهرينـِب شهيرهم جريمة يحاسب َلعيـها القانون.  

به عقیده کارشناسان حقوق بشر، تحریک افکار عمومی علیه تظاهرکنندگان 
و مخدوش ساختن چهره آنان جنایت و جرمی است که از سوي قانون مورد 

  پیگرد قرار می گیرد.
  

  م: يتـَأم
  

  ملی کردن
  

 رارـالق نأل بوـَالق نم دـُالب ايران طـْفـَأميم نـَتل عينـَبرالذكرى األ في
ـُش كاناجاع.  

در چهلمین سالروز ملی کردن نفت ایران، باید گفت که این یک تصمیم 
  شجاعانه بود.  

  
  تـَأهب: 

  
  آماده باش

ــَّأهبِ لجيـْشه و نـَشـَر قـُواته علی  أعلـَن االحتاللُ اإلسرائيلي حالـَة الت
.ـ اللبنانية الفلسطينية دودالح  

اشغالگران اسرائیلی به ارتش خویش آماده باش داد و نیروهایش را در مرز 
  فلسطین با لبنان مستقر کرد. 

تـَبادل إطـْالق 
  النـَّار: 

  
  

  تبادل آتش

فـَأصيب أدی األمر في النـّهاية إلی تـَبادل إطـْالق النـَّار بين الطـَّرفـَين 
  خَمسة أشْخاص.

این موضوع در نهایت به تبادل آتش میان دو طرف انجامید که پنج نفر 
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  زخمی شدند.
  

 :حجتـَب  
  

مباهات کرد، به 
  خود بالید 

 في هذا البـَلـَد و الشـَّخـْصية الدينيـَّة رياتحـِها بـِالحجتـَب غـْمنـْسا ـ ورفـَر
  ـ أصْدرتْ مرسوما بـِمنـْع ارتداِء الحجابِ. 

فرانسه ـ علی رغم اینکه به وجود آزادي هاي دینی و شخصی در کشورش 
  کرد.  ـ مباهات می  ورزد، دستور منع پوشش حجاب را صادر 

  
  تـَبـَنـّي: 

  
اتخاذ کردن، پیش 

  گرفتن

 ينميق بخ عشـَر ة ايجاديتُ األبـْيضُ بـِتـَبـَنـِّيه هذه السياسالب دفهي
.ةلـِمسل الموالد  

کاخ سفید با اتخاذ این سیاست در صدد ایجاد یک شکاف عمیق میان 
  کشورهاي مسلمان است. 

  
  تـَبوأ: 

  
  جاي گرفتن

 فير النـَّفـْطتـَوة لكانـَة الثـَّانيالم أ ايرانتـَبـَو نلة تـُعالصيني مارکة الجإدار
  الخام للصين بعد انغوال في الشَّهر الماضي.

اداره گمرکات چین اعالم کرد که در ماه گذشته، بعد از آنگوال ایران در 
  گرفته است.دومین رتبه براي تامین نفت خام چین جاي 

  
  ط: يتـَثـْب

  
  تضعیف 

 بِعـَّالش وياتـَنعبيط مـْثـَت وه المِاالس داُءه أعدشـْين يذـَّال فدلها
  ي.االيران

هدفی که دشمنان اسالم به دنبال آن هستند، تضعیف روحیه ملت ایران 
  است. 

  
 :عب متـَجاو  

 ةکومج الحرامب عم طسق األوة في الشـَّرة األمريکيالسياس بتـَتـَجاو
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همخوانی پیدا 

  کرد، همسو شد

  الصُّهيونية و يمکن مالحظـَة ذلک في تـَصريحات هيالري کلينتون. 

سیاست آمریکا در خاورمیانه با برنامه هاي دولت صهیونیستی همسو است 
  ینتون مشاهده کرد. که این را می توان در اظهارات هیالري کل

  تجاه: 
  

در   در قبال،
  خصوص

  تـُريد اسرائيلُ التـَّنـَصُّلَ من مسؤولياتها تـِجاه قطاع غَزَّةَ المحتـَلِّ.

رژیم صهیونیستی می خواهد از مسئولیت هاي خود در قبال نوار اشغالی 
  غزه طفره برود. 

  
  د: يتـَجم

  
  بلوکه کردن 

 لـْطـَةوال السأم ميدواصَلـَة تـَجزَراِء مس الولجم ئيسر تـَنـْکـَرإس
  الفلسطينية حيثُ اعتـَبـَره عمال ال يمکن تـَبريره. 

نخست وزیر ادامه روند بلوکه کردن دارایی هاي تشکیالت خودگردان را 
  .    محکوم کرد و آن را اقدامی غیر قابل  توجیه برشمرد

  
  ع: يتـَجم

  
  مونتاژ

الدخولُ في صناعة السيارات ال بد أن يتم في مراحل: المرحلـَة األولی 
  منـْها هي مرحلـَة التـَّجميع. 

ورود به صنایع خودرو طی چند مرحله انجام می گیرد که اولین مرحله آن 
  همان مرحله مونتاژ است. 

  
  تَجنـُّب: 

  
  

کردن،  دوري

وحين ئلَس زَراِء الصُّهيونيالو  ئيسر ن ع دصار ضالح واصَلـَةبابِ مأس
وردد مزاعمه السابـِقـَة  فاصيلـَّلى التإ خولَالد بـَّنجـَتقطاع غَزَّةَ، 

.بسفـَح  

وقتی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص دالیل ادامه محاصره 
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علیه نوار غزه سوال شد، وي از ورود به جزئیات خودداري نمود و تنها به   اجتناب ورزیدن
  تکرار ادعاهاي پیشین خود بسنده نمود.  

  
  د: يتـَجن

  
به خدمت گرفتن، 

  سربازگیري 

 نيدتـَجربـَتـَه في تـَج ةاإلسرائيلي راتخابفي الم ی ضابـِط سابـِقور
  العمالِء الغـْتيال رموز المقاومة في لـُبنان و قطاع غَزَّة. 

یک افسر سابق سازمان اطالعات رژیم صهیونیستی تجربه خود را در به 
خدمت گرفتن مزدوران جهت ترور رهبران مقاومت در لبنان و نوار غزه 

  تعریف کرد. 
  

  تـَحالـُف: 
  

  ائتالف، همپیمانی

تـَکـَتـُّل أعلـَن حزْب الوفـْد المصري رفـْضَه لـِلتـَّحالـُف مع أي حزْبٍ أو 
.ديدمان الجلرلَ البداخ سياسي  

حزب مصري الوفد مخالفت خود را در خصوص ائتالف با هر حزب یا 
  فراکسیون در پارلمان جدید اعالم کرد.

  
  ة: جح تَحـَت

  
  به بهانه

  

حرمت ـَطـْلالسة الفلسطينية آالف المواطنين من المساعتي ـَّال دات
  حماس. ةبحارم ةجح تَحـَة تخيري اتٌعيمها جمدـَقـُت

تشکیالت خودگردان به بهانه مقابله با حماس، هزاران شهروند فلسطینی را 
  از کمک هاي انجمن هاي خیریه محروم کرد.
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  ات: يالتـَحد

  
  چالش ها

ـْها  ـَحدياتٌ عدةٌ أمام الرئيس األمريکي الجديد من هناک ت
 .ـَة ـُّب علی األزْمة اإلقتصادية الراهن ـَل ـَّغ   الت

چالش هاي بسیاري در برابر رئیس جمهور جدید آمریکا وجود 
  دارد که از جمله آنها کنترل بحران اقتصادي کنونی است. 

  
  ث: يتـَحد

  
به روز سازي، 

  مدرنیزه کردن 

لـَقـَد تـَم تـَحديثُ هذه األدوات القـِتالية بعد ما أثـْبـِتَ عدم فاعليتـِها في 
  الحربِ. 

این جنگ افزارها (ادوات جنگی) بعد از آنکه ناکارآمدي شان در جنگ به 
  اثبات رسید، مدرنیزه شد.

  
  د: يتـَحد

  
تعیین، مشخص 

  کردن

 ياةتْ بـِحدر بکتيريا إي ـ کوالي الـَّتي أوصْدم لـَماُء تـَحديدحاولُ العي
  شـَخـْصًا و أصابت المئات. ۱۸ما ال يقـِلُّ عن 

دانشمندان در تالش هستند تا منبع باکتري اي ـ کوالي را که باعث مرگ 
  نفر و آسیب صدها تن شده است، مشخص کنند.  18دست کم 

  
  ر: يتـَحذ

  
  هشدار دادن 

  

حذرتْ مصر الکيان الصُّهيوني من أي تـَدخـُّل في قرارها لفـَتـْح معبرِ 
.فـَحر  

مصر به رژیم صهیونیستی در مورد هر گونه دخالت در تصمیمش براي 
  گشودن گذرگاه رفح هشدار داد.

التـَحرش 
  الجـِنـْسي: 

 ةلی خـَلـْفيع ليوالد صُندوق النـَّقـْدل دير التـَّنـْفيذيقالُ المتاع لـَقـَد تـَم



71 
 

  
  تجاوز جنسی

.ش الجـِنـْسيره بـِالتـَّحاتـِّهام  

مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در پی متهم شدن به تجاوز جنسی 
  بازداشت شد. 

  
  تـَحري: 

  
تحقیق کردن، 

  تفتیش کردن

هيئة حماية المستـَهلک، تـُطالب المستـَهلکين بـِالتـَّحري و التـَّأکـُّد قـَبلَ 
  الشُّروع في شراِء أي منـْتـَج.

هیات حمایت از مصرف کننده، از مصرف کنندگان خواست تا پیش از 
  مبادرت به خرید هر گونه کاالیی تحقیق و اطمینان حاصل نمایند. 

  
  ض: يحرتـَ
  

  تحریک

 فير صَحتـَمؤفي م ؤولٌ ايرانيسبـِتـَحريض «قالَ م تـَقوم ةمضُ األنـْظعب
.ةوتـَخـْريبي ةهابيار اتمليتـُنـَفـِّذ عل في المنـْطـَقـَة ةهابياالر ماعاتالج«  

برخی نظام ها گروه «یک مسئول ایرانی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: 
هاي تروریستی منطقه را جهت اجراي عملیات هاي تروریستی و خرابکاري 

  » تحریک می کنند.
  

  تـَحـَزَّب لـ: 
  

تگی حزبی وابس
   پیدا کرد

 لـَم ةرالثـَّو ةقاد نزغلول م دعتـَنـْظيم يسل زَّبا ـَتـَحرناصم لْ کانب
.ةطـَنيالو ةلـْقـَضيل  

سعد زغلول از رهبران انقالب به هیچ سازمان یا حزبی وابستگی نداشت 
  بلکه حامی آرمان ملی بود. 

  
  تـَحسبا لـ: 

  

دوثحا لبسبِ القـُصْوی تـَححالـَة التـَّأه لـَنـَتْ تـَل أبيبأع  باکاتاشـْت
.اللبنانيين دينجاهها و المقـُوات ينب  
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منظور  به
تل آویو براي جلوگیري از بروز درگیري میان نیروهاي خویش و رزمندگان    جلوگیري از...

  لبنانی، حالت آماده باش کامل اعالم کرد. 
  

  تَحسن: 
  

  بهبود

الظـُّروف ـ علی  قـَد تـُوافق الحرکاتُ الوطـَنية مرحليا ـ بـِانـْتظار تـَحسن
  بعض األمور.

ممکن است جنبش هاي ملی به صورت مقطعی و در انتظار بهبود شرایط، 
  با برخی مسائل موافقت کنند. 

  
  ن: يتـَحس

  
  بهبود بخشیدن

الهدف من إنـْشاِء هذه القـَناة تـَحسين الوجه األمريکي القـَبيح في أذهان 
  العربِ.

هدف از ایجاد این شبکه بهبود چهره زشتی است که از آمریکا در اذهان 
  عرب ها شکل گرفته است. 

  
  ن: يتـَحص

  
  مستحکم سازي

دعا إلی إکـْمال خُطـَط التـَّحصين الـَّتي اتـُّخذتْ من قبل مکـْتـَبِ إيهود 
.زَراِء اإلسرائيليئيس الوأولمرت، ر  

مستحکم سازي که [تصمیم آن] از سوي دفتر وي به تکمیل طرح هاي 
  ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است، فرا خواند.

  
  ر: يتـَحض

  
بسترسازي، مقدمه 

  چینی

اتـَّهم حزْب الرابـِطـَة اإلسالمية بـِقـِيادة نواز شريف اتـَّهم برويز مشرف 
  لـِتـَزْوير االنـْتخابات.بـِالتـَّحضير 

حزب مسلم لیگ به رهبري نواز شریف، پرویز مشرف را به بسترسازي براي 
  تقلب در انتخابات متهم کرد.
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  تـَحطـُّم: 

  
  سقوط، انهدام

 والح الجسل ةتابـِع ةکـَريسع ةرطـُّم طائتْ وکاالتُ األنـْباِء إلی تـَحأشار
و م ها.الباکستانيدقـْتـَل قائ  

خبرگزاري ها به سقوط یک هواپیماي نظامی وابسته به نیروي هوایی 
  پاکستان و کشته شدن خلبان آن اشاره داشتند.

  
  تَحفـُّظ: 

  
  مالحظه کاري

 بـِشَکـْل صَريح و بـِدون أي دتـَنـْتـَق أن ةاإلسالمي ةهوريملی الجع
 ئبادالم فـُّظتـَح.أةرضوع المومئـَة لة الخاطبيالغَر  

جمهوري اسالمی باید صراحتا و بدون هیچ مالحظه کاري از اصول اشتباه 
  غرب در برخورد با موضوع زن انتقاد کند.

  
  ق: يتـَحق

  
  بازجویی

 تـُّالشقامقيق ة ـَطربـِالتـَّحمـَتـَت شَخـْصًا ٤ عراوأ حعمارهم بي١٣-١١ ن 
  .ةسردمالحام تـْاقـِم بـِهلوعضُ ةهبـُشـِعاماً ب

پلیس از چهار نفر که سن آنها بین یازده تا سیزده سال می باشد به اتهام 
  دست داشتن در جریان حمله به مدرسه تحقیق کرده است. 

  
  تـَحقيق: 

، بخشیدنتحقق 
  جامه عمل پوشاندن

 نم ديدالع كـِّدؤتـَّحدةيالم الواليات د بأنأخْفـقـَتْ في تـَحقيق   الشـَّواه
.ستـَوی السياسيلی المفي العراق ع مٍ يذكـَرتـَقـَد أي  

بسیاري از شواهد داللت بر آن دارد که ایاالت متحده در تحقق هر گونه 
  پیشرفت قابل مالحظه در عرصه سیاسی عراق ناکام مانده است.

  
  م: تـَحکـُّ

  

ثمة عواملُ عديدة أدتْ إلی تـَضاؤل قـُدرة الواليات المتـَّحدة علی 
.ةبيرالع خـُّل في شُؤون المنـْطـَقـَةکـُّم و التـَّدالتـَّح  
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  کنترل
عوامل زیادي وجود دارند که منجر به کاهش قدرت ایاالت متحده در 

  کنترل و دخالت در امور منطقه عربی شده اند. 
  

  تـَخـَبط: 
  

  سردرگمی

 طلی تـَخَبلُّ عدو هذا ي فاَءةنی کأد جودو يينـُه کـَوزير دونتـَع تـَم
  الرئيس الغيني في اخـْتيار وزرائه.

او بدون برخورداري از کمترین شایستگی، وزیر شد که این امر حکایت از 
  سردرگمی رئیس جمهور گینه در انتخاب وزرایش دارد.  

  
  التـَخـَرصات: 

  
  

  یاوه گویی ها

إعتـَبر رئيس لـَجنـَة األمن القـَومي و السياسة الخارجية بـِمجلـِس 
حات أوباما األخيرة بـِشَأن ايران مجرد الشوری اإلسالمي تـَصري

.صاتتـَخـَر  

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی 
  اظهارات اخیر اوباما در خصوص ایران را تنها [مشتی] یاوه دانست.

  
  ب: يتـَخـْص

  
  غنی سازي

  

 ةدعاهضاِء في مل األعوو کـَباقي الد ايران ان ويشار النـَّوظـْر االنـْتح
  من حقـِّها تـَخـْصيب اليورانيوم لسد احتياجاتها.

ایران همچون دیگر کشورهاي عضو معاهده منع گسترش سالح هاي 
هسته اي این حق را دارد که براي رفع نیاز خویش به غنی سازي اورانیوم 

  دست زند.
  

  ض: يتـَخـْف
  

حثَّ الرئيس االمريکي مجلس النـُّوابِ علی تـَمديد قانون تـَخـْفيض 
 ۲۵۰الضَّرائبِ بـِمدة عامين وذلک يشملُ األسر الـَّتي تـَکسب أقـَلَّ من 

  ألف دوالرٍ سنـَويا. 
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کاستن، کاهش 

  دادن 

رئیس جمهور آمریکا مجلس نمایندگان را به تمدید قانون کاهش مالیات ها 
ت دو سال ترغیب کرد که این قانون شامل خانواده هایی می شود که به مد

  هزار دالر دارند.   250سالیانه درآمدي کمتر از 
  

  تـَخـَلـُّف: 
  

  عقب ماندگی

کان لهيمنـَة النظام الرأسمالي علی االقـْتصاد العالـَمي دور في استمرار 
 .ثلـْدان العالـَم الثـَّالب تـَخـَلـُّف  

سلطه نظام سرمایه داري بر اقتصاد جهان در تداوم عقب ماندگی کشورهاي 
  جهان سوم نقش داشته است. 

  
  تـَخـَلـّی عن: 

  
  شانه خالی کرد از 

تـَخـَلـّی الغـَرب والـَّذي کان من أهم حلـَفاِء مبارک عن دعمه تارکـًا 
  إياه وحيدا أمام موجة احتجاجات الشَّعبِ.

غرب که یکی از مهم ترین همپیمانان مبارك بود، از زیر بار حمایتش شانه 
  اضات ملت مصر تنها گذاشت.خالی کرد و او را در برابر موج اعتر

  ل: يتـَخـْو
  

تفویض، مامور 
کردن، مسئولیت 

  دادن

 ةراقـَبم ةهـِمل إلی تـَخـْويل مود ةدا بـِععومدم األوروبي عی االتحاديس
.ةدتـَّحمِ المألمل ةتابـِع ةليود يئةإلی ه نِتراالنـْت  

اتحادیه اروپا با حمایت چند کشور می کوشد تا ماموریت نظارت بر اینترنت 
  را به یک هیات بین المللی وابسته به سازمان ملل بسپارد.  

  
 :متـَخـَي  

  
حکمفرما شد، 

  سایه افکند

 نييندالم الفلسطينيين ساطأو ينب فلـَع و الخـَواله نواٌء متْ أجمتـَخـَي
إثـْر .تباغالم ةالصُّهيوني التقاتجوم المه  

در پی حمله غافلگیرانه رژیم صهیونیستی فضایی آکنده از ترس و وحشت 
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  در میان شهروندان فلسطینی حکمفرما شد. 
  تـَدارک: 

  
  جلوگیري کردن از 

 و سياسي قـْرار أمنيتإلی اس ةماس ةبـِحاج ننـَح :زيرقالَ الو کلـِتـَدار
.ةطاع السياحقـَتْ بـِقر الـَّتي لـَحالخـَسائ  

وزیر گفت که ما براي جلوگیري از خسارت هایی که به بخش جهانگردي 
  وارد آمده است، به شدت نیازمند ثبات امنیتی و سیاسی هستیم.  

  
  ات: يتـَداعال
  

  پیامدها

 الفلسطيني لياخسام الدالنـْقها لتـَقدير نکا ال يمتـَداعياتٌ خـَطيرة جد
  في المدی المنـْظور.

تفرقه در فلسطین پیامدهاي بسیار خطرناکی دارد که برآورد آن در آینده 
  نزدیک ممکن نیست.

  تـَداول السلـْطـَة: 
  

  مبادله قدرت

تـَتـَعدد األسباب المفـَسرة لغيابِ تـَداول السلـْطـَة سلميا في العالـَم 
  العربي منـْها اصْرار الحکـّام علی البقاِء في السلـْطـَة إلی المنـْتـَهی. 

دارد که از آن  ينبود مبادله مسالمت آمیز قدرت در جهان عرب دالیل زیاد
  حکام بر بقاي در قدرت تا پایان کار (زمان مرگ) است.     جمله پافشاري

  
  تَدخـُّل: 

  
مداخله جویی، 

  دخالت

حذرتْ موسکو الواليات المتـَّحدةَ من التـَّدخـُّل في شُؤون سوريا 
.ةلياخالد  

مسکو به آمریکا در خصوص مداخله جویی در اوضاع داخلی سوریه هشدار 
  داد.

  
  ب: يتـَدر

التـَّعب الحقيقي مسألة بدنية تـُنـْتـَج عن تـَدريبٍ عنيف أو عمل شاق أو 
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  آموزش، تمرین

  

.ةالدرقي ةز الغـُدجم أو عبِ فـَقـْر الدببـِس  

خستگی حقیقی مسئله اي جسمی است که بر اثر تمرینی سخت یا انجام 
  کاري شاق یا به علت کم خونی یا کم کاري غده تیروئید به وجود می آید. 

  
  تـَدفـُّق: 

  
  سرازیر شدن

 ةزيرج هبش بنـْكوبي الزلـْزال الـَّذي ضَرمل داتساعالم فـُّقتـَد أثار
  لـَثاِء إعجاب الجميع. هايتي يوم الثـُّ

سرازیر شدن سیل کمک ها به قربانیان زمین لرزه اي که شبه جزیره 
  هایتی را روز سه  شنبه تکان داد، همه را متعجب ساخت. 

  
  تـَدويل: 

  
جهانی کردن، بین 

  المللی کردن

األزْمة و تـَدويلُ األزَمة السياسية العراقية سيؤَدي إلی تـَعميق هذه 
.ةالقـُوی العراقي ينب الفاتالخ ةقـْعسيع رينـْتـَهي إلی تـَو  

بین المللی کردن بحران سیاسی  در عراق منجر به تعمیق بحران و 
  گسترش دامنه اختالفات میان گروه هاي عراقی می شود.    

  
  تـَدهـْور: 

  
تیره شدن، وخیم 
شدن، نابسامان 

  شدن

 إلی تدهور تْـِالقاهرة عن أزْمة أدتـَحدثـَتْ مصادر دبلوماسية عربية ب
  عالقات مصر و اليمن مؤخـَّرا.

جود بحرانی خبر دادند که اخیرا به منابع دیپلماتیک عربی در قاهره از و
  ده است. وخامت روابط میان مصر و یمن، انجامی

  
  تـَذبذب: 

  
  نوسان

أکـَّد الخُبراُء علی أن تـَذبذب أسعار النـَّفـْط يعود إلی حالـَة عدم 
  االستقـْرار السياسي الـَّتي يشـْهدها العالـَم و المنـْطـَقـَة.
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کارشناسان تاکید کردند که نوسان قیمت نفت به وضعیت بی ثبات سیاسی   
  .که جهان و منطقه شاهد آن است، باز  می گردد

  
  ص: يالتـَرخ

  
  پروانه  مجوز،

كـُلَّ ما يبنی بـِدون تـَرخيص فـَهو غـَير قانوني و يهدم و يزالُ في أقربِ 
 .صَةفـُر  

در   غیر قانونی است وهر چیزي که بدون مجوز یا پروانه ساخته می شود،
  و از بین می رود.    می شود سریع ترین وقت ممکن تخریب

  
   :يدرـَت

  
  
  

  وخامت
  

إن سياسة الحصار وإغالق ـَفي ت تْـَبـَّبـَسـَر تـِعابالمردضاع ي األو
الصحيةـَا حال، أمة المد ازْـَقـَضى فرـَت تْداددهوار ـِا بوًءوسسص ـْقـَن بِب

وضَواِءالد ،عف إمكانيات المـَفـْشـَتسيات.  

ها باعث وخامت اوضاع بهداشتی در نوار  سیاست محاصره و بستن گذرگاه
غزه شده است. ضمنا به خاطر کمبود دارو و ضعف امکانات موجود در 

  بیمارستان ها، وضعیت بیماران هر چه وخیم تر و بدتر می شود.
  

  الترسانـَة: 
  

  زرادخانه

ةً عکـَثير رخاطة مة االسرائيليويق تـُشَکـِّلُ التـِّرسانـَة النـَّولی الشَّر
.طساألو  

  زرادخانه هسته اي اسرائیل براي خاورمیانه بسیار خطرناك است.
  

  خ: يتـَرس
  

  پی ریزي  تعمیق،

يزْعم عدد ال بأس بـِه من زُعماِء أوروبا بـِأنـَّهم يبذلون قـُصاری 
.دالـَةسيخ العم البـْقاِء و تـَرههودج  

رهبران اروپا مدعی آن هستند که تمام تالش خود را تعداد قابل توجهی از 
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  صرف ابقا و تعمیق عدالت می نمایند.
  تـَرقـُّب: 

  
  منتظر بودن

 .ساعات دعنه بع لـَنعيا سکوميا حتـَغـْيير بالشـَّع قـَّبيتـَر  

ملت منتظر تغییري در دولت هستند که تا چند ساعت دیگر اعالم خواهد 
  شد.  

  
  ب: يتـَرک

  
  نصب

من الجدير بـِالذکـْر أن الواليات المتـَّحدةَ تـُحاولُ منـْذ شُهورٍ الحصولَ 
.ع الصاروخيرکيبِ الدتـَرل التشيک وافـَقـَةم م وعلی دع  

شایان ذکر می باشد که ایاالت متحده چند ماهی است که براي کسب 
  حمایت و موافقت چک جهت نصب سپر موشکی می کوشد. 

  
تـَرث: ي  
  

  تعلل، انتظار

 ثيرار تـَرمتاس ثوقـَةوم رصادن مرانس برس نـَقـْال علـَنـَتْ وکالـَة فأع
  استئناف عملهم.المستـَثـْمرين األجانِبِ في 

خبرگزاري فرانس پرس به نقل از منابع موثق از تداوم تعلل سرمایه گذاران 
  خارجی در از سرگیري فعالیت شان خبر داد.   

 :نتـَزام  
  

  همزمان شد

.لـَدفي الب صاديةاالقت ةيالتـَّنم عدوِء مقـْرار والهتزيزُ االستـَع نتـَزام  

  تقویت ثبات و آرامش با رشد اقتصادي در کشور همزمان شد. 
  

  د: يتـَزا
  

  افزایش یافت

 ددع هم إزاَء تـَزايدقـَلـَق نع ودالع ةفي خارجي ؤولونسم برأع
.ةعايالد تـَخْطيط ةو طالـَبوا بـِاعاد تـَدينينالم  

ایش تعداد مذهبی ها اظهار برخی مسئوالن وزارت خارجه دشمن از افز
  مجدد در عرصه تبلیغات شدند.  نگرانی کردند و خواستار برنامه ریزي



80 
 

  
  ر: يتـَزْو

  
  تقلب 

قامتْ المعارضَة الباکستانية بـِتـَحذير برويز مشرف من تـَداعيات تـَزوير 
  المحکـَمة العليا.االنـْتخابات داعية إلی اإلفـْراج الفـَوري عن رئيس 

اپوزسیون پاکستان به پرویز مشرف در خصوص پیامدهاي تقلب در 
  انتخابات هشدار داد و خواستار آزادي فوري رئیس دیوان عالی کشور شد. 

  
  تـَساؤل: 

  
  پرسش 

 نل عتـَساؤ نم أکـْثـَر األمريکيين ةل الطـَّلـَبن قـِبم نـْفالع خـْدامتاس ثيري
 .کأسبابِ ذل  

استفاده از خشونت از سوي دانشجویان آمریکایی سوال هاي بسیاري را در 
  مورد دالیل این امر بر می انگیزد.  

  
  تـَستـَّر علی: 

سرپوش گذارد، 
  کتمان کرد

 لی يدع راقيينالع نينواطذيبِ الملی تـَعع يـْشُ األمريکيالج تـَّرتـَس
  قـُواته. 

ارتش آمریکا بر موضوع شکنجه شهروندان عراقی به دست نیروهایش 
  سرپوش گذارد. 

  
  د: يتـَسد

  
  پرداخت کردن 

 ها وليمعـَت قاتـَفـَن ديدسـَن ته عفـُّلـَخـَتـِها لدوالالمحكـَمة  تقاضَ
  أصْدرتْ الحكم لصالحها. 

دادگاه پدر وي را به خاطر خودداري از پرداخت هزینه هاي آموزشی اش 
  محکوم و علیه وي حکم صادر کرد.  

  
  تـَسرب: 

 لـَطاتالس لی أنلُّ عيض تـَداألب يتل البداخ نم تْ أخباربرتـَس
.مِ الکيان الصُّهيونيعد نالتـَّخَلي ع األمريکية ال تـُريد  
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اخباري از داخل کاخ سفید درز کرده است که نشان می دهد مقامات   درز کردن

  آمریکایی قصد ندارند از حمایت رژیم صهیونیستی دست بردارند.
  

 :لـَّمتَس  
  

  دریافت داشت

ان العدـَت وـَّلسـَرسال مـُتي تـَّوال ة ايرانـِّكؤأب دن الخيار العـَكسري 
سـِّلـَخيـَث فظـًا لـَه. اـًنمباه  

دشمن این پیام ایران را دریافت کرده است که [استفاده از] گزینه نظامی 
  علیه ایران بهاي سنگینی را برایش به دنبال خواهد داشت.

  
  تـَسنـّی: 

  
ممکن شد، میسر 

  شد 

لکارل مارکس أن يری نـَتائج آرائه لـَکان يعتـَذر من ماليين لو تـَسنـّی 
  البشـَر.

اگر این امکان براي کارل مارکس فراهم می آمد که نتایج نظرات خویش 
  را ببیند، حتما از میلیون ها انسان عذر می خواست. 

  
  ة: يتـَسو

  
  

  سازش

 کونـَت نأنير ابراهيم م سلميناالخوان الم ةماعج يف يفى القيادـَن
الجـَة قماعأ دتْـَطع ضَ أيمانات لـِب واشنطناحـِّرام اتتـَّالت فاقيةسوية مع 

 .يالکيان االسرائيل

تضمینی ي هر گونه ابراهیم منیر از رهبران جماعت اخوان المسلمین اعطا
به واشنگتن در خصوص رعایت توافق نامه سازش با رژیم صهیونیستی را 

  رد کرد.
  

  ع: يتـَشْج
  

 لی تـَشْجيع اليهودا عرلَ سما العخـَّرؤة موسيلـَطاتُ الرالس أتدفـَقـَد ب
  الـَّذين هاجروا من االتـّحاد السوفياتي السابـِق لـِلـْعودة إلی وطـَنِهـِم. 
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  تشویق
مقامات روسی اخیرا تالش هاي مخفیانه اي را جهت تشویق برگشت 

  سابق مهاجرت کرده اند، آغاز نموده اند.  یهودیانی که از شوروي
  

  تـَشـْويش: 
  

  پارازیت 

 ةقـَميو الر ةالتـَّناظـُري اإللکترونية هـِزَةاألج نالتـَّشويشُ في کـُلٍّ م رتـَبيع
  إشارة غـَير مرغوبٍ فيها. 

پارازیت در دستگاه هاي الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال یک سیگنال 
  نامطلوب به شمار می رود.  

  
  تـَشـْويه: 

  
  مخدوش ساختن

تـُحاولُ الصَّهاينـَة لـِتـَشْويه صُورة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 
  سرائيل.العالـَم و حرف الرأي العام الدولي عن جرائم ا

صهیونیست براي مخدوش ساختن وجهه جمهوري اسالمی ایران در جهان 
  و منحرف ساختن افکار عمومی از توجه به جنایت هاي اسرائیل می کوشد.

  
  تـَشْهير: 

  
بدنام کردن، 

  مخدوش کردن 

 ةلی ضَرورع کـِّدفي حين يؤ ريحو التـَّج التـَّشهير المفـُضُ االسير النـَّقـْد
  البنـّاء.

چهره افراد را رد و در عین حال بر ضرورت اسالم بدنام و مخدوش کردن 
  نقد سازنده تاکید می نماید. 

  
  تـَصَدی لـ: 

  
مقابله کرد، 

  رویارویی نمود 

الجيـْشُ التونسي تـَصَدی لکـَتيبة من قـُوات القـَذافي الـَّتي تـَسلـَّلـَتْ إلی 
  الحدود للسيطـَرة علی المعبر.

ي کنترل گذرگاه مرزي ارتش تونس با یک گردان از نیروهاي قذافی که برا
  ي این کشور شدند، مقابله کرد.وارد مرزها
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  التـَصَرفات: 

  
  
  

  رفتارها

نـَددتْ فـَرنـْسا اليوم االثنين رفـْضَ علي عبداهللا صالح التـَّوقيع علی 
 ؤولـَةسر مه بـ "غَيفاتصَفـَتْ تـَصَرفي الیمن و و لـْطـَةقال الساتـِّفاق انـْت

."قبولـَةر موغَي  

فرانسه امروز دوشنبه مخالفت علی عبداهللا صالح با امضاي توافق نامه 
انتقال قدرت در یمن را محکوم و رفتارهاي وي را غیر مسئوالنه و غیر 

  قابل قبول شمرد.  
  

  تـَصْريح: 
  
  

  اظهارات

 اتـِّهامات داألح مفي تـَصريح لـَه يو االيراني ةالخارجي زيرفـَضَ ور
.ةنـَووي لـَةلی قـُنـْبصول عالح لـَةحاوبـِم ايران ديض ضاألب يتالب  

وزیر امور خارجه ایران در اظهارات روز یک شنبه خود اتهامات مطرح شده 
از سوي کاخ سفید علیه تهران مبنی بر تالش براي دست یابی به بمب 

  هسته اي را رد کرد. 
  

  التـَصْريح: 
  

  مجوز، پروانه 

لـِلنـَّشاط في هذا المجال، علی المواطنين أن يحصُلوا علی تـَصْريح 
 .ةالمالي ةوزار نخاصٍّ م  

براي فعالیت در این زمینه، شهروندان باید مجوز خاصی را از وزارت دارایی 
  دریافت نمایند.  

  
  تـَصْعيد: 

  
  تشدید

صْعيد اإلجراءات األمنية في حرم احتـَج الطـُّالب البحرينيون علی تـَ
.عاتالجام  

دانشجویان بحرینی به تشدید تدابیر و اقدامات امنیتی در محوطه دانشگاه 
  اعتراض کردند.
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  تـَصْميم: 

  
  طراحی

 سيارات ميعتـُها جدوج الـَّتي تـَفوق ةهذه السيار لـّی تـَصميمقـَد تـَو
 ندسهالعالـَم م.صيني  

طراحی این خودرو را که کیفیت آن برتر از تمامی خودروهاي دنیا می باشد، 
  یک مهندس چینی بر عهده داشته است.

  
  تـَصْويت: 

  
  راي دادن

يمتـَنِع المواطنون البريطانيون عن التـَّصْويت و ذلک احتجاجا علی عدم 
  االقـْتصادي المتـَأزِّم.انـْتباه حکومتهـِم بـِالوضْع 

شهروندان انگلیسی به منظور اعتراض به بی توجهی دولتشان به وضعیت 
  بحران زده اقتصادي، از راي دادن خودداري کردند. 

  
  تـَضاَءلَ: 

  
کمرنگ شد، ناچیز 

  شد

وراِء هذه المصْلـَحة تـَتـَضاَءلُ أمام المصالـِح الـَّتي يحقـِّقـُها األعداُء من 
  الصُّلـْحِ.

این منفعت نسبت به منافعی که دشمنان در جریان صلح به دست می 
  آورند، ناچیز است.

  
تـَضام :ن  

  
  همبستگی

تـَظاهر عشَراتُ اآلالف في مدينـَة کراتشي الباکستانية تـَضامنـًا مع أهل 
  فـَتـْح معبر رفـَح.غـَزَّة و دعا المشارکون في المظاهرة مصر إلی 

ده ها هزار نفر در همبستگی با اهالی نوار غزه در شهر کراچی پاکستان 
تظاهرات کردند و در این تظاهرات از مصر خواستند تا گذرگاه رفح را 

  بگشاید. 
  

  تـَضْحية: 
الوطـَن و األمة ربی حزب اهللا جيال يستـَعد ألي تـَضْحية في الدفاع عن 



85 
 

  
  فداکاري

.ساتقـَدو الم  

حزب اهللا نسلی را تربیت کرده که براي دفاع از میهن، امت و مقدسات 
  خویش آماده هر گونه فداکاري است. 

  
  تـَضْخيم: 

  
  بزرگنمایی

 قـْتسوريا و في نـَفـْس الو داثبـِتـَضْخيم أح العالـَمي کـْبارـتاالس يقوم
  الطـَّرف عما يجري في البحرين.يغـُضُّ 

استکبار جهانی در حالی به بزرگ نمایی حوادث سوریه مبادرت می ورزد که 
  چشم هاي خویش را بر روي آنچه در بحرین می گذرد، بسته است.

  
  تـَضـْييق: 

  
  فشار

العمليات رغـْم کـُلِّ التـَّضييق، إال أن المقاومة استـَطاعتْ تـَنـْفيذ بعض 
  الجريئة بـِحق قـُوات االحتالل.

با وجود تمامی فشارها، مقاومت توانسته است برخی عملیات هاي شجاعانه 
  و جسارت آمیز را در حق نیروهاي اشغالگر به انجام برساند.

  تـَطـْبيع 
  العالقات: 

  
  عادي سازي روابط

تـَرفـُضُ الشُّعوب العربية تـَطبيع العالقات مع الکيان الصُّهيوني حيثُ 
  ـُشـَجعه ذلک علی مصادرة األراضي الفلسطينية. ي

ملت هاي عربی عادي سازي روابط با رژیم صهیونیستی را رد می کنند زیرا 
  طینی می شود.این کار باعث تشویق این رژیم به مصادره اراضی فلس

  
  تـَطـْبيق: 

  
  اجرا

 ديدالع تضَعکـَلـَّفـَة بـِتـَطـْبيق القانون وة المالل اإلسرائيليتلـَطاتُ االحس
  من المعيقات أمام الفلسطينيين الـَّذين يريدون تـَقديم شـَکوی.

شماري اشغالگران صهیونیستی که مکلف به اجراي قانون هستند، موانع بی 
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  را در برابر فلسطینی هایی که در صدد شکایت هستند، قرار دادند.  
  

 :قتـَطـَر  
  
  

پرداخت، اشاره 
  کرد

تـَطـَرق الرئيس إلی إطـْالق القـَمر الصُّناعي االيراني الصُّنـْع إلی الفـَضاِء 
 لونميع راَء االيرانيينالخـُب لی أنا عکـِّدؤقـْتـَدر مم المضورهجيل حتـَسل

  في الفـَضاِء.

رئیس جمهور به پرتاب ماهواره ایرانی به فضا اشاره و تاکید نمود که 
  کارشناسان ایرانی براي ثبت حضور مقتدرانه خویش در فضا می کوشند. 

  
  التـَطـَورات: 

  
  تحوالت 

  

المنـْطـَقـَة في إسقاط األنـْظمة تـَدلُّ هذه التـَّطـَوراتُ علی رغـْبة شـُعوبِ 
  التـَّابـِعة ألمريکا.

این تحوالت آشکارا بیانگر تمایل  ملت هاي منطقه به نابودي نظام هاي 
  وابسته به آمریکا است.

التـَّطـْهير 
 :نـْصريالع  
  نسل کشی 

ـْطـَّلتـِّي اطـَغـُت نـُشنط: وااهللا حزبهير العقر يضد مسميانمار يمل.  

حزب اهللا: واشنگتن بر نسل کشی علیه  مسلمانان میانمار سرپوش می 
  گذارد.
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  تـَعاطـُف: 

  
همدلی، 

همبستگی، 
  همدردي

 ديدالج االمريکي ئيسالر رـْه ـًا أکبر مع » ترومان«أظ ـُف ـَعاط ت
ـْغاِء الکتابِ األبيض. ـِّدا علی إل ـَة مؤک ـِن   الصَّهاي

ترومن، رئیس جمهور جدید آمریکا همبستگی و همدلی 
بیشتري را به صهیونیست ها نشان داد و بر ابطال کتاب سفید 

  کرد.تاکید 
التـَعايش 
  السلـْمي: 

  
همزیستی 

  مسالمت آمیز 

دعا الحضور إلی تـَبـَنـّي سياسة المصارحة في الحوارات من أجل 
.ضاراتالح ينب لـْميشٍ ستـَحقيق تـَعاي  

حاضران به منظور تحقق همزیستی مسالمت آمیز میان تمدن ها، خواستار 
  اتخاذ سیاست شفافیت در گفتگوها شدند.  

 :الميتيم اإلعالتـَع  
  

  سانسور رسانه اي

هـُناک تـَعتيم إعالمي متـَعمد علی األنـْشطـَة الخيرية لحماس في قطاع 
 .ةبيالغـَر غـَزَّةَ و الضِّفـَّة  

یک سانسور رسانه اي عمدي در مورد فعالیت هاي خیریه حماس در نوار 
  غزه و کرانه باختري صورت می گیرد. 

  
  التَعددية: 

  
  تکثر گرایی

  

تـُؤکـِّد الجمهورية اإلسالمية في ايران علی التـَّعددية السياسية و 
  المنافـَسة النـَّزيهة بين األحزابِ.

جمهوري اسالمی ایران بر تکثرگرایی سیاسی و رقابت سالم میان احزاب 
  تاکید می نماید.

  تـَعديل: 
أنـَّه في حال فـَوز حزْبـِه في االنـْتخابات يقوم  لـَقـَد وعد أردوغان
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  اصالح، تغییر 
  

  بـِتـَعديل الدستور.

اردوغان وعده داده است که در صورت پیروزي حزبش در انتخابات، قانون 
  اساسی را اصالح خواهد کرد.

  
  تـَعذيب: 

  
  شکنجه

  

ـَقود ذيبتـَع ثيرـَالك تـَم ةاإلسالمي ةرل الثـَّوة  قـَبالطـَّلـَب منـْهم في ايران
  الـَّذين احتـَجوا علی سياسات النظام االيراني السابـِق.

خیلی ها پیش از انقالب اسالمی ایران شکنجه شدند که از جمله آنها 
  دانشجویان بودند که به سیاست هاي نظام سابق ایران انتقاد داشتند. 

  تـَعرضَ إلی : 
  

  پرداخت

  تـَعرضَ المدير العام لهذه المنـَظـَّمة إلی ضُغوط تـُمارس ضده.

  پرداخت.  مدیر کل این سازمان به فشارهایی که علیه وي اعمال می شود،
  

  تـَعزيز: 
  

  تحکیم بخشیدن
  

 القاتزيز العبـُلَ تـَعس نـَظيره الباکستاني عه مقائثَ صالحي في لحب
.الثـُّنائية  

صالحی در دیدار با همتاي پاکستانی خویش در خصوص راه هاي تحکیم 
  روابط دو جانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

  
  التـَعسفي: 

  
  ظالمانه، مستبدانه

 راءاتبـِتـَطـْبيق اج الخَميس ماليو جون االسرائيليةة السصْلـَحأتْ مدب
ةديدج ةفيسری. تـَعاألس قبـِح  

سازمان زندان هاي رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه به اجراي تدابیر 
  ظالمانه جدیدي علیه اسرا اقدام ورزید.    
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  تـَعکير: 

  
  گل آلود کردن

 الـَّتي تـُحاک راتؤامن المجالل طالباني االثـْنـَي العراقي ئيسالر أدان
 القاتکير العتـَعل.ةيتيالکـُو ةالعراقي  

جالل طالبانی، رئیس جمهور عراق دسیسه هایی را که براي گل آلود کردن 
  روابط میان عراق و کویت انجام می گیرد، محکوم کرد.   

  
  تـَعليمات: ال
  
  

  دستور العمل ها

د ـَق ليماتعـَت ان ةرطار القاهفي مـ طـَلـَب عدم ذکـْر اسمه ـ  ؤولٌسم قالَ
خول االراضي د نم ع الفلسطينيينـْنمـِب ةرؤولي الهجسلى مإ تْردصَ

المصرية.  

یکی از مسئوالن فرودگاه قاهره که نخواست نامش فاش شود، گفت: 
دستوراتی به مسئوالن بخش مهاجرت صادر شده است که از ورود 

  فلسطینی ها به مصر ممانعت به عمل آورند.  
  

  تـَعـَنـُّت: 
  

  خودسري

وصَف نائب األمين العام للـْجامعة العربية الموقف االسرائيلي بأنـَّه 
  تـَعنـُّتٌ غَير مسبوق.

معاون دبیر کل اتحادیه عرب موضع اسرائیل را خودسري بی سابقه توصیف 
  کرد.

التـَغـْطية 
  اإلعالمية: 

  
  پوشش خبري

 ضاتفاومة لالمية إعزيون تـَغـْطيوالتـِّلـْف ةاإلذاع ةمـُنـَظـَّم ئيسر حإقـْتـَر
 عم ةمالقاد ۱زائد  ۵ايران .  

رئیس سازمان صدا و سیما پیشنهاد پوشش خبري مذاکرات آتی ایران با 
  را مطرح کرد.  1+  5گروه 



90 
 

  
  تـَفادي: 

  
  

  جلوگیري، ممانعت

کـَشـَفـَت األحزاب المعارضَة لـِلـْحکومة اليمنيـَّة في بيان لـَها عن قرارها 
لتـَصْعيد االحتجاجات الشـَّعبية مشـَددةً على أنـَّها مصَممة على تـَفادي 

.نـْفالع  

احزاب مخالف دولت یمن با صدور بیانیه اي از تصمیم خود براي تشدید 
اعتراضات ملی پرده برداشتند و تاکید کردند که در جلوگیري از خشونت 

  مصمم هستند. 
  
  تـَفاصيل: ال
  

  جزئیات

 ر غَيرلی تـَفاصيل هذا األمصول عللح خـْتـَلفـَةم ةأمني رصادأ إلی ملـَج
  أنـَّه فـَشـَلَ في ذلک.

منابع مختلف امنیتی وي براي دست یابی به جزئیات این امر دست به دامن 
  شد ؛ ولی در این امر شکست خورد.

  
  الـْتفاف علی: 

  
  
  

  دور زدن

الرئيس الكازاخستاني ـَلأعـَّة الطـَحال نـَدينوارئ في مة جانوزين 
 طـْفـَّال النمع نيب باكتـا في اشْصًخْشَ ١١ل ـَتـْقم دعب ةروليـْتـِالب

 طـَةال.والشـُّرملی العع فافإللـْتحاوال لم  

رئیس جمهور قزاقستان بعد از کشته شدن یازده تن در درگیري میان 
، حالت فوق العاده در ژانائوزنکارگران شرکت نفت و پلیس در شهر نفتی 

  تا آنان را دور بزند. ی کوشد این شهر اعالم کرد و م
  

  تـَفاقـُم: 
  

  تشدید 

 تْ إلی تـَفاقـُم الشـُّعور بـِاليأس و أنة الفـَقـْر أددح جاَء في التـَّقـْرير أن
  ربع المحتاجين قالوا إنـَّهم فـَکـَّروا بـِاالنـْتحار.

در این گزارش آمده است که شدت فقر منجر به تشدید احساس یاس شد و 
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  ویند که به فکر خودکشی افتاده اند.یک چهارم نیازمندان می گ
  

  تـَفـْريغ: 
  
  

  تخلیه

أعلـَن عمالُ ميناِء (ديربن) رفـْضَهم تـَفـْريغَ حمولـَة سفينـَة تابـِعة للكيان 
.م فلسطينعزْل الكيان ودإلى ع هدفونلی أنـَّهم يع کـِّدينؤم الصُّهيوني  

کارگران بندر دوربان از تخلیه محموله یک کشتی متعلق به رژیم 
صهیونیستی سر باز زدند و تاکید کردند که هدف شان از این کار منزوي 

  کردن این رژیم و حمایت از فلسطین است. 
  تـَفـَشّي: 

  
  گسترش، انتشار

 .ةلدان االفريقيفي الب ةو الخالع ةيوععی األعداُء لـِتـَفـَشّي الميس  

دشمنان در صدد اشاعه ال ابالی گري و فساد در کشورهاي آفریقایی 
  هستند.

  تـَفـْعيل: 
  

  فعال سازي

اإلفراج عن الجـْطـُخ نودـْفـَفي ت ةٌوعيل مـْثإالم وسار السبات حسن النية.  

آزادي سربازان گامی در مسیر فعال سازي روند صلح و اثبات حسن نیت 
  است. 

  
 :تـَفـَقـَّد  

  
  بازدید کرد

 نم فدال الهقائ ةلـَّحسالم القـُوات زاتنـْجضَ مرعم ةرالثـَّو دقائ تـَفـَقـَّد
واجو م ن البـِالدع فاعالد الح في ايرانداِء.إنـْتاج السة األعه  

رهبر انقالب ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهاي نیروهاي مسلح، گفتند 
  که هدف از تولید سالح در ایران دفاع از کشور و رویارویی با دشمن است. 

  
  تـَفـَوق: 

  

کان واضحا في المفاوضات أن الکيان اإلسرائيلي ال يزالُ يسعی 
 فاظتالحل.بيرلی العالـَم العع ه االستراتيجيقبـِتـَفـَو  
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  برتري
در جریان مذاکرات مشخص بود که رژیم صهیونیستی در تالش است تا 

  همچنان برتري استراتژیک خود را بر جهان عرب حفظ کند. 
  

  تـَقاعس: 
  

  کوتاهی کردن در

 ةعايرها في تـَقديم الرويام بـِدن القع ةکوميالح ساتسؤالم ستـَقاع
 .نينواطالم جاجتاح أثار ةالصحي  

کوتاهی کردن نهادهاي دولتی در انجام وظیفه خویش در ارائه خدمات 
  بهداشتی، اعتراض شهروندان را به دنبال داشت. 

  
 :متَقـَد  

  
  

کرد، پیشرفت 
  پیشروي کرد

کلم غَرب مصراته و نـَصَبوا حواجـِزَ و  ۱۵تـَقـَدم الثـُّوار مسافـَة 
کلم من  ۱۵۰ـَقـْتـَربون من الزليتين المدينـَة الواقعة علی  بعد حوالي ي

.طرابلس  

کیلومتر به سمت غرب مصراته پیشروي و ایست هاي  15انقالبیون 
دند و در حال نزدیک شدن به زلیتین، شهري در فاصله بازرسی دایر کر

  کیلومتري طرابلس هستند. 150
  تـَقـْديرا لـ: 

  
  جهت تشکر از، 

  به منظور سپاس از 

 جيل الشـَّبابِ، تـَم ةيعجال تـَوفي م االيرانيين األساتـِذة هودجا لتـَقـْدير
.فالشـَّر طائـُهم وساماع  

جهت سپاس از تالش استادان ایرانی در زمینه آگاهی بخشی به نسل 
  جوان، به آنها نشان افتخار داده شد. 

  
  تـَقـْرير المصير: 

  

 قيطـَب ا، لـَمليوصيرها دالشُّعوبِ في تـَقـْرير م قأ حدببـِم رافتاالع غـْمر
.لی فلسطينأ عدبهذا الم  
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  تعیین سرنوشت
با وجود پذیرش اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت شان در عرصه بین 

  الملل، این اصل در مورد فلسطین به اجرا در نیامد.  
  
   :ريرـْقـَت

  
  

  گزارش

ما تابعت المـَکحمة الدوـْقـَّالهاي التـِة بليرير ـَتالمـّلعـِب قجرائم الحبِر 
 دض ةثوميرو الج ةل الکيمياويـِنابـَدام القـْختاسـِب امها صدبـَکـَتتي ارـَّال

 .االيراني بِعالشَّ

دادگاه بین المللی الهه گزارش مربوط به جنایت هاي جنگی که صدام با 
به کارگیري بمب هاي شیمیایی و میکروبی علیه ملت ایران مرتکب شده 

  بود، پیگیري نکرد.
  

  تـَقـَشـُّف: 
  

ریاضت، صرفه 
  جویی 

 النـْقاذ ةل األوروبيوالد نم بـِضْـغط خـُطـَّة تـَقـَشـُّف اليونان يقـِر مانلرب
  البـِالد من اإلفـْالس. 

پارلمان یونان به منظور نجات کشور از ورشکستگی و تحت فشار 
  کشورهاي اروپایی طرح ریاضت اقتصادي را به تصویب رساند. 

  ـَصّي تـَق
  الحقائق: 

  
  حقیقت یاب  

 ين لـَمرحفي الب النـِّظام ة الوفاق أنعيمتْ جيأکـَّد نم ةيصتـَو ـُنـَفـِّذ أي
  تـَوصيات لـَجنـَة تـَقـَصّي الحقائق.

جمعیت الوفاق اعالم کرد که حکومت بحرین هیچ کدام از سفارش هاي 
  کمیته حقیقت یاب را اجرا نکرد. 

 هامم تـَقـَلـَّد
  منـْصبٍ: 

  

 نالتـَّعاو أن ر الحاليمنصَبـِه بـِداية الشَّه هامم ألياسون الـَّذي تـَقـَلـَّد أکـَّد
 ينب دياتالتـَّح ةهواجمل ضَروري االفريقي االتـِّحاد و ةدتـَّحمِ الماألم

.نـَةالراه ةالعالـَمي  
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منصبی را بر عهده 
  گرفت

الیاسون که این منصب را در آغاز ماه جاري بر عهده گرفته است، تاکید 
کرد که براي رویارویی با چالش هاي جهانی کنونی همکاري میان سازمان 

  فریقا ضروري است. ملل و اتحادیه آ

  
  تـَقـْليص: 

  
  کاهش

بريطانيا تـُقـَلـِّصُ العاملين في سفارتـِها بـِاليمن خـَوفـًا من غـَضَبِ 
.لـَةوني هذه الدواطم  

انگلستان تعداد کارکنان سفارت خود در یمن را به خاطر هراس از خشم 
  شهروندان یمنی کاهش داد.

  
  التـَقـَنية: 

  
  فناوري، تکنولوژي

 ةالذري لـِلطـَّاقـَة ةليوالد تـَوی في الوکالـَةسالم فيعؤولٌ رسم أکـَّد
.ةيلـْمالس ةويالنـَّو ةلی التـَّقـَنـِّيها عصولحل لوالد ةدساعةَ مضَرور  

یک مسئول بلندپایه در آژانس بین المللی انرژي اتمی بر ضرورت کمک به 
  کشورها براي دست یابی به فناوي صلح آمیز هسته اي تاکید کرد. 

  تـَقـْويم: 
  

  ارزیابی 

  لـَقـَد تـَم إقامة مؤتـَمر لتـَقـْويم األداِء االداري لمدراِء المدارس.

  کنفرانسی جهت ارزیابی عملکرد اداري مدیران مدارس برگزار شد. 
  

  تـَکاتـُف: 
  

  همکاري،
  اتحاد 

شاهدنا في ظـِلِّ تـَکاتـُف الحکومة و مجلس النـُوابِ تـَوفير مليون 
  فـُرصَة عمل فيما تـَخَطـَّت الصادراتُ حاجـِزَ الثـَّالثين ملـْيار دوالر.

ایجاد یک میلیون فرصت همکاري دولت و مجلس نمایندگان شاهددر سایه 
  شغلی بودیم این در حالی است که صادرات از مرز سی میلیارد دالر گذشت. 
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  التـَکاليف: 

  
  هزینه ها

 تـَکاليف يةبـِتـَغـْط دهالتـَّع واشنطنل دة بأنـَّه ال بة العراقيکومالح لـَنـَتأع
  قـُواتها المحتـَمل.بقاِء 

دولت عراق اعالم کرد که واشنگتن باید خود را در مورد تامین هزینه هاي 
  ابقاي احتمالی نیروهایش متعهد بداند.  

 :دتـَکـَب  
  

  متحمل شد

  تـَکـَبد اليمن خـَسائر کـَبيرةً جراَء القـَرصَنـَة واإلرهابِ.

یمن در نتیجه وجود دزدي دریایی و تروریسم، خسارات فراوانی را متحمل 
  شد. 

  
  التـَکـَتـُّل: 

  
  فراکسیون

 اللبناني ئيسالر ،لمانيرتـَکـَتـُّل التـَّغـْيير و االصْالح الب ئيسلَ رمح
.لـَدفي الب ضْع الحالية الوؤوليسم  

و اصالح، رئیس جمهور لبنان را مسئول  رئیس فراکسیون پارلمانی تغییر
  وضعیت کنونی کشور دانست.

  
  تـَکـْريس: 

  
  

نهادینه کردن، پی 
  ریزي  

ص رالح لَّـُك صُرحـَة تـَكرالح نأب ينوشـُراشد الغ حوضَأ
ريسـْكـَت لىع ح يمقـَها لـَّنأ و كـَالتـَّسامـَت نـَفدـِالبـِب عتون ألى إ الد

  .راعاتالصِّ

راشد الغنوشی اظهار داشت که این جنبش شدیدا خواستار نهادینه کردن 
ارزش هایی همچون تسامح است و هرگز کشور را به سمت میدان درگیري 

  ها نمی کشاند.  
  تـَکـَهن: 

  
  يؤکـِّد خـَبير روسي أنـَّه من الصَّعبِ تـَکـَهن الوضْع في ليبيا.
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  پیش بینی
  یک کارشناس روس تاکید کرد که پیش بینی وضعیت لیبی دشوار است. 

  
 :تـَکـَيـَّف  

  
  سازگار شد

 ةضياألر ةالـَّتي قـَضاها في هذه الکـُر اليين السنينم بـْرع االنـْسان رتـَطـَو
  و تـَکـَيـَّف مع بيئـَته المحيطـَة به.

انسان در طی میلیون ها سالی را که در کره خاکی گذراند، تغییر کرد و با 
  محیط اطراف خود سازگار شد. 

  
  تـَالحم: 

  
  همبستگی، وحدت 

 يديؤ شـَأنِه أن نم ألنـَّه مزيز التـَّالحتـَع ةلی ضَرورالريجاني ع أکـَّد
  اإلسالمي.إلی إحباط مؤمرات األعداِء ضد النظام 

الریجانی بر ضرورت تحکیم وحدت تاکید کرد ؛ زیرا وحدت می تواند منجر 
  به خنثی سازي دسیسه هاي دشمن علیه نظام اسالمی شود. 

  
  تـَلـْبـِية: 

  
  پاسخ گویی 

طالـَبتْ أوروبا السلـَطات البحريـْنية بـِالدخول في حوار مع المعارضَة و 
.ينتـَجحبِ المطالم ةتـَلـْبـِي  

اروپا از مقامات بحرینی خواست تا با مخالفان وارد مذاکره شود و به خواسته 
  هاي معترضان پاسخ گوید.

 :سرتـَلـَقـّی الد  
  

  درس گرفت

 أمام ع الماثـِلـَةقائر الون سائم سرماذا ال يتـَلـَقـّی هؤالء الدري لال أد
يـُنِهم.أع  

من نمی دانم چرا اینها از واقعیت هاي دیگري که در برابر چشمان شان 
  هست، درس نمی گیرند.

  : باتـَلـَی الطـّقـَلـَت
 نم باتـَلـَی طـّقـَلـَتـَحماس ي ةـَکرحل اإلعالمي بـَتـْکالم ال يزالُ
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  دریافت تقاضا
  

  .تابِهذا الک نخ مسـُلی نصول عحـْلـِل ةـَّبيرع هاتـِج

دفتر اطالع رسانی جنبش حماس همچنان تقاضاها و درخواست هایی را از 
سوي طرف هاي عربی براي دست یابی به نسخه هایی از این کتاب 

  دریافت می دارد.
  

  تـَلـَکَّأ: 
  

  تعلل ورزید

ـَتـَلـَکـَّأ جـِهازُ األمن األمريكيُّ في الـْقاِء القـَبض علی عناصُر شـَبکـَة ي
  لسرقـَة األطـْفال. 

  دستگاه امنیتی در بازداشت عناصر شبکه کودك دزدي تعلل می ورزد  
  

  تـَلـَوث: 
  

  آلودگی 

يهـَدد الجـِنـْس البـَشـَري أصْبحتْ مشْکـِلـَة تـَلـَوث البيئـَة خـَطـَرا ال 
.يةالح ناتياة کـُلِّ الکائح ددلْ يهب بسفـَح  

مسئله آلودگی محیط زیست خطري است که نه تنها بشر، بلکه زندگی 
  تمامی موجودات زنده را در معرض تهدید قرار می دهد. 

  
  تـَمادي: 

  
دادن، تداوم  ادامه

  بخشیدن

المجتـَمع الدولي و ضَعف األنـْظمة العربية الکيان يشـَجع صَمتُ 
.ةفيسالتـَّع االجراءات لی التـَّمادي في تلکع الصُّهيوني  

سکوت جامعه بین الملل و ضعف جهان عرب، رژیم صهیونیستی را تشویق 
  می کند که به اقدامات ظالمانه خود تداوم بخشد. 

  
  تـَمـَتـَّع بِـ: 

  
  بهره مند شد از 

ـَتـَمتـَّع بـِشَعبية واسعة في بعض الواليات يرشـَّح هذا السيناتور الـَّذي 
  األمريکية نـَفـْسه في االنتخابات الرئاسية للـْمرة األولی.

بهره این سناتور که از محبوبیت گسترده اي در برخی ایاالت هاي آمریکا 
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  مند است، براي اولین بار نامزد ریاست جمهوري آمریکا شد.
  

  تـَمتين: 
  

  تحکیم

 عه مالقاتتين علی تـَمريصٌ عه حلـَدب أن اللـُبناني ةالخارجي زيرو أکـَّد
  ايران أکـْثـَر فـَأکـْثـَر.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد که کشورش خواهان تحکیم هر چه بیشتر 
  روابطش با ایران است. 

  تـَمخـَّضَ عن: 
  

به دنبال داشت، در 
  پی داشت

 ليميالنظام التـَّع ديثلَ تـَحوا حرتـَمؤة مة العالـَمينـَظـَّمتْ هذه المأقام
 أنـَّه لـَم خـَّضْ يغـَيرـَتـَم.ةحواض ةنـَتيج ةن أيع  

این سازمان جهانی کنفرانسی را در خصوص مدرنیزه کردن نظام آموزشی 
  برگزار کرد ؛ ولی هیچ نتیجه شفافی به دست نیامد. 

  
  رير: مـَت

  
  پیشبرد

  

 کو ذل الفلسطينيين ينب سامِقـْنميق اإلعـَلی تة عهيونيالصُّ هاتُـِالج لُمعـَت
من ـَل تأجمرير مـَّالت اهشاريعوسعية.  

طرف هاي صهیونیستی به منظور پیشبرد طرح هاي توسعه طلبانه خویش، 
  میان فلسطینیان می کوشند. تفرقهدر جهت تعمیق 

  
 :عشيا متـَم  

  
  همسو با 

  

الملک األسباني خوان کارلوس يجري تـَخـْفيضات علی راتبـِه تـَمـَشيا 
  مع خـُطـَّة التـَّقـَشـُّف الـَّتي صَادقـَتْ علـَيها الحکومة.

خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا در همسویی با طرح ریاضت اقتصادي که به 
  تصویب دولت رسید، حقوق خود را کاهش داد. 

  
  تـَمشيط: 

 يـْشُ السوريتـَقـَلَ الج۷اع  يفي ح ةعواس شيطتـَم ةليمبـِع لـَّحينسم
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  بازرسی 

  

  رکـْن الدين. 

فرد مسلح را در عملیات بازرسی گسترده در محله رکن  7ارتش سوریه 
  الدین بازداشت کرد. 

  
  ن: م نـَّکمـَت

  
  توانست

  

 ةبـَتـْکالمـِب سن المع بينرـَخالم عادبا نم المصريون بابـَّالش نـَّکمـَت
  الميالد. لَبـَابع قن الررـَإلی الق ها يعودأسيسـَت أن تي يقالُـَّال ةـَتيقـَالع

جوانان مصري توانستند مانع از تعدي خرابکاران به کتابخانه باستانی شوند 
  باز می گردد. که گفته می شود تاسیس آن به قرن چهارم قبل از میالد

  
  تـَملـَّصَ: 

  
طفره رفت، شانه 

  خالی کرد 

 جها، خـَرزاماتن الـْتم ةيونيالصُّه ةالصح ةلـُّص وزارلی تـَما عجاجتإح
  الصَّهايـِنـَة إلی الشـَّوارع.

در اعتراض به طفره وزارت بهداشت رژیم اشغالگر قدس از تعهدات خویش، 
  صهیونیست ها به خیابان ها ریختند.  

  
  تـَمويل: 

  
  

  تامین بودجه

 ةجـِبِ هذه االتـِّفاقيوبـِم لُ الخـَليج الفارسيود ممليون دوالر  ٩٠تـُقـَد
 دينـَةم شروع بـِنايةويل مفي الکويت.لـِتـَم ةعيجام  

میلیون دالر  90به موجب این قرارداد، کشورهاي حاشیه خلیج فارس مبلغ 
  را براي تامین بودجه پروژه احداث یک شهرك دانشگاهی تقدیم می کنند.

  تـَمويه: 
  

پنهان کردن، 
  مخفی داشتن

ـَالدعاية ل انها دـَت يها فورمويه الحق، وخاصَّقائة على العوام من 
  .اسـَّالن

  تبلیغات نقش خود را در پنهان کردن حقایق به ویژه از عوام دارد. 
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التـَمييز 
  العنـْصُري: 

  
  تبعیض نژادي

تـَدعي األمم المتـَّحدة أنـَّها تـَنوي القـَضاَء علی جميع أشـْکال التـَمييز 
  الواقع يرفـُضُ ذلک.العنـْصُري ؛ ولکن ما نـُشاهده علی أرض 

سازمان ملل متحد مدعی است که قصد براندازي تمامی اشکال تبعیض 
  نژادي را دارد ؛ ولی آنچه در عمل می بینیم، این موضوع را رد می کند.  

  
  تـَناحر: 

  
درگیري، 
  کشمکش

 األمريکان هم المستـَفيدون من تـَناحر الطـَّرفين في العراق ألنـَّهم
.لـَدقاِء في هذا البا لـِلـْبرربم يجـِدون  

این آمریکایی ها هستند که از درگیري میان دو طرف در عراق سود می 
  برند ؛ زیرا بهانه اي براي بقاي خود در این کشور می یابند.  

   تـَنازَلَ عن: 
  

  دست برداشت 
  از

 نـْطـَقـَةم نتـَتـَنازَلَ ع لـَن لـَيها خرطومع ةتـَنازَعالم ةدودي(حاليب) الح
  بين البلـَدين.

  دست بر نمی دارد. مرزي مورد اختالف دو کشور خارطوم هرگز از منطقه 
  تـَناغـُم: 

  
هماهنگی، 

  همسویی

 .نـْطـَقـَةل المود ينن و التـَّناغُم بزيز التـَّعاولی تـَعة عمقائ ة ايرانسياس  

سیاست ایران مبتنی بر تقویت همکاري و هماهنگی میان کشورهاي 
  منطقه است. 

  
  تـَنافـُر: 

  
  اختالف 

وبعد  تـَنافـُراتـَطمـَلوة بين ـَت ضاِءاألعـِّاالت مفاق ـَت لىعسمية المجبِـ عم 
»مجهاِءـَقـُفال عم«  

مجتمع «توافق شد که این مجمتع را بعد از اختالفات طوالنی میان اعضا، 
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  بنامند.» فقها
  

  تـَناولَ: 
  

  پرداخت

 وانِبلُ الجالـَّتي تـَتـَناو ثـَّقـَةوالم ةلـْميالع راساتالد نلـَة ملـْسهذه س
.ةالفلسطيني فـَة في القـَضيةخـْتـَلالم  

این مجموعه شامل یک سلسله پژوهش هاي موثق علمی است که به 
  جنبه هاي گوناگون مسئله فلسطین می پردازد. 

  
  تـَنـَبأ: 

  
  پیش بینی کرد

 نکخـْل يملـِلد تـَوی العامسالم تـُوحي بأن ةراسهذه الد جنـَتائ إن
  بـِاحتماالت النـُمو االقـْتصادي.استخـْدامه کـَمؤشـِّر لـِلتـَّنـَبؤ 

نتایج این پژوهش می گوید که می توان از سطح عمومی درآمدها به عنوان 
  استفاده کرد.  شاخص پیش بینی احتمال رشد اقتصادي

  
  تـَنـَحي عن: 

  
کناره گیري کردن 

  از 

علي عبداهللا صالح عن طالـَبتْ المؤسساتُ الحقوقيـَّة الدولية بـِتـَـنـَحي 
ةرام إرادتو اح لـْطـَةبِ.  السالشـَّع  

نهادهاي حقوقی بین المللی خواستار کناره گیري علی عبداهللا صالح از 
  قدرت و احترام به خواست ملت شدند. 

  
  تـَنـْشيط: 

  
  فعال سازي

رر خَسائتـَمؤفي هذا الم برالع ةياحزَراُء السشُ وو  يناق ياحيطاع السالق
  الخـُطـَطَـ المجدية لـِتـَنـْشيطه.

وزراي جهانگردي کشورهاي عربی در این کنفرانس به بحث در خصوص 
خسارت هاي بخش جهانگردي و نیز طرح هاي سودمند جهت فعال سازي 

  آن پرداختند.  
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  تـَنـَصُّت: 

  
  شنود

 ةـَّع كافـْنلى مع بوعيه األسماعتفي اج نيمالي راِءزَالو سلجم ددـَش
  .تصُّـَنـَّكال التـْشأ

  هیات وزیران یمن در نشست هفتگی خود بر منع هر گونه شنود تاکید کرد.
  

  تـَنـَصُّل: 
  

شانه خالی کردن، 
فرار کردن از زیر 

  بار مسئولیت

العالـَم إلی عدم التـَّنـَصُّل دعت الوالياتُ المتـَّحدة جميع حلـَفائها في 
.اهـِنـَةالر ةالمالي ةاألزْم ةهواجها في إطار ماتؤوليسن مم  

ایاالت متحده از تمام همپیمانان خود در جهان خواست تا در چارچوب 
  مقابله با بحران مالی کنونی از زیر بار مسئولیت هاي خویش شانه خالی

  نکنند.
  

  تـَنـْصير: 
  

  مسیحی نمودن

حاولَ قس مسيحي تـَنـْصير طفـْلـَين مسلمين وذلک بـِاالعتماد علی 
 .ةعخاد أساليب  

یک کشیش مسیحی با استفاده از شیوه هاي فریبکارانه در صدد مسیحی 
  کردن دو کودك مسلمان برآمد.  

  
  تـَنـْظيم: 

  
  سازمان

  

 تـَبـَنـّى تـَنـْظيم الماضي والـَّتي راح بوعاألس غدادب تـَفـْجيرات ةدالقاع
  .ضَحيتـَها العشـَراتُ

سازمان القاعده مسئولیت انفجارهاي هفته گذشته بغداد را که ده ها تن 
  قربانی آن شدند، بر عهده گرفت.   

  
  تـَنـْفيذ: 

  

 م ووي لَّـُك ـَراهان ةًرشروع، ظاهالم فيذـْنـَت نم قاولينالم روبه باتَ
  شري.ـَتسداري الماإل سادـَطار الفإ نمتي ضـَأت
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  اجرا
فرار پیمانکاران از اجراي طرح، پدیده اي است که هر روز شاهد آن هستیم   

  و در چارچوب فساد رو به رشد مدیریتی جاي می گیرد. 
  

  تـَنـْقيب: 
  

  اکتشاف، حفاري

َتـْعيبـالماُء ر ة ضَمادرورية في حـْاالن ياةسان لذلك ـْليتـَّنـْقيبِ إلى ال أج
ةفيوالج ياهن المع ـْنمذ القمد.  

آب ماده اي حیاتی در زندگی بشر است و به همین خاطر، بشر از دیر باز به 
  اکتشاف منابع آبی زیرزمینی مبادرت می ورزد.

  
  تـَنـَکـَّر لـ: 

  
به، پشت کرد 

 ناسپاسی کرد
   نسبت به...

قالَ أحد نـُجوم السينما التونسية إن التاريخَ و الشُّعوب العربية لـَن يسامحا 
  الفـَنـّانين الـَّذين تـَنـَکـَّروا لغـَزَّة. 

یکی از ستاره هاي سینماي تونس گفت که تاریخ و ملت هاي عربی هرگز 
  هنرمندانی را که به غزه پشت کردند، نخواهند بخشید. 

 :تـَنـَکـَّر  
تغییر شکل داد، 
  لباس مبدل پوشید

  مقـْتـَلُ معتـَد تـَنـَکـَّر بـِزي امرأة و أطـْلـَق النـَّار علی قـُوات األمن. 

کشته شدن یک فرد متجاوز که با لباس مبدل یک زن به سمت نیروهاي 
  امنیتی تیراندازي کرد. 

  
  تـَنـْکيل: 

  
  ضرب و شتم

 نـْدذيبـِهـِم عو تـَع ری الفلسطينييننـْکيل األسبـِت الصُّهيوني انجالس قام
  التـَّحقيق معهم.

این زندانبان صهیونیست در هنگام بازجویی از اسراي فلسطینی به ضرب و 
  شتم و شکنجه آنها مبادرت ورزید. 
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  تـَواجد: 

  
  حضور پیدا کردن

الـَّذي  ةحـَّلسالم هابيةاالر ماعاتجـْلل ينالفار ةالقاد دحأ فرـَتعإ
  الجيش السوري. کيعرـَتـِه لميليشيات ةزيمهـِبيتـَواجد حاليا في تـُركيا 

یکی از رهبران فراري گروه هاي مسلح که در حال حاضر در ترکیه حضور 
دارد، به شکست شبه نظامیان خود در به زانو درآوردن ارتش سوریه اعتراف 

  کرد. 
  

  تـَواری عن: 
  

  پنهان شد از 

بعد دهـْسه زَميال لـَه بـِشـَکـْل القـَبضُ علی سائق تـَواری عن األنـْظار 
.دمتـَعم  

راننده اي که بعد از زیر گرفتن عمدي همکار خود از دیدگان مخفی شده 
  بود، دستگیر گردید. 

  
  تـَواطـُؤ: 

همدستی، 
  همگامی

 ةاالدار عه بـِالتـَّواطـُؤ مئيسر بالشـَّع ملـَقـَد اتـَّهةاألمريکي  إلخْماد
.ةمقاوالم  

ملت، رئیس جمهور خویش را به همدستی با دولت آمریکا براي خاموش 
  کردن شعله مقاومت متهم کردند.

  
  تـَوتـُّر: 

  
  
  

  تنش، تشنج

، ايران عمفي العالقـَة  ماتأزَ جودابى ومحمد العر ةالخارجي زيرفى وـَن
مـِّكؤدا أن قالُما ي عـَت نير فـُّتو العالقات و طـَهران ةرالقاه ينب ةالثـُّنائي ،

أمغَ ريحيحصَ ر.  

محمد العرابی، وزیر امور خارجه وجود هر گونه بحران در روابط میان مصر 
و ایران را رد و تاکید کرد آنچه در مورد بروز تنش در روابط تهران و قاهره 

  گفته می شود، نادرست است.
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 :هجتـَو  

  
  رهسپار شد

تـَوجه عدد غَيـْر يسير من المواطنين صَوب السفارة البريطانية احتجاجا 
.ن ايرانع البريطاني ةزير الخارجيو صاتلی تـَخـَرع  

تعداد قابل توجهی از شهروندان در اعتراض به یاوه گویی هاي وزیر امور 
  ان در مورد ایران، راهی سفارت این کشور شدند.خارجه انگلست

  تـَوخـّي الحذر: 
  

جانب احتیاط را 
سنجیدن، احتیاط 

  کردن

زَعم عمرو موسی أن البعضَ يستـَغلُّ ميدان التـَّحرير لخـِدمة أهدافه 
  االنـْتخابية و علی شـَبابِ الثـَّورة تـَوخـّي الحذر.

عمر موسی مدعی شد که برخی ها از میدان التحریر براي خدمت به اهداف 
  انتخاباتی خود بهره می جویند و جوانان باید جانب احتیاط را بسنجند. 

  
  تـَوخـّي: 

  
تمنی کردن، آرزو 
داشتن، طلب 

  نمودن

المصادقـَة علی ما يـتـَوخـّاه الشـَّعب هو عدم مماطـَلـَة المجلس في 
.في البـِالد تـَفـَشّي الفـَساد القـَوانين الـَّتي تـَحولُ دون  

چیزي که ملت آرزو می کند، آن است که مجلس در تصویب قوانینی که 
  مانع گسترش فساد در کشور می شود، تعلل نورزد.

  
  تـَودد: 

  
  دوستی

علی جميع أرکان منـَظـَّمة آل البيت قـَد هـَيمن التـَودد ألبناِء البشـَر 
.العالمية  

دوستی به انسان ها بر تمامی ارکان سازمان جهانی اهل بیت سایه افکنده 
  است. 

  
ال يمکن ألحد أن ينـْکر تـَورط أمريکا في إثارة النـَّعرات الطائفية في   تـَورط: 
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  دست داشتن

  العراق.

نمی تواند دست داشتن آمریکا در برپایی درگیري هاي مذهبی در  یکس
  عراق را منکر شود.

  
  تـَورع عن: 

  
از ... ابا داشت، از 

  ... ابا کرد

ال يتـَورع الصَّهايـِنـَة عن ارتکابِ أي جريمة کـُلـَّما وجدوا ـ أو ظـَنـّوا ـ 
  أنـْفـُسهم قادرين علـَيها.

صهیونیست ها هر گاه بتوانند یا گمان کنند که می توانند، از ارتکاب هیچ 
  جنایتی ابا ندارند. 

  
  تـَوسط: 

  
  میانجیگري کرد

 ئةدتـَه دعب ةلُ غارطاع غـَزَّة و هذه أولی قة عويةً جشـَنـَّتْ اسرائيلُ غار
  تـَوسطـَتْ مصر البرامها. 

هوایی را علیه نوار غزه صورت داد. این اولین حمله بعد از اسرائیل حمله 
  آتش بسی است که مصر براي امضاي آن میانجیگري کرده بود.

  
  التـَوسعي: 

  
  توسعه طلبانه

تـَقف جامعة الدول العربية أمام األطـْماع التـَّوسعية اإلسرائيلية مکتوفـَة 
  تـُحرک ساکنـًا.األيدي و ال 

اتحادیه عرب در مقابل اطماع توسعه طلبانه اسرائیل دست روي دست 
  گذاشته است و هیچ کاري صورت نمی دهد. 

  
  تـَوسيع: 

  
  گسترش دادن

كان  توسيعالعالقات طيئًاب تىح نهاية الحـَطـَت هاـَّأن إال بِروتْر ذـْنم 
ذلاريخـَّالت ك تىح عمت ـَّظـَنالممات ةالتجاري.  

گسترش روابط تا پایان جنگ کند بود ؛ ولی بعد از این تاریخ متحول شد تا 
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  جایی که حتی سازمان هاي تجاري را نیز در بر گرفت. 
  

  تـَوطيد: 
  

  تحکیم

 نيوب ةـَنـِهايالصَّ نيب القاتالع طيدوـَت في بارزٌ رود هيونيالصُّ ودعـْللـِ
  .ةدوانيالع همـَتـَقيقح رفعـَت ال تيـَّال عوبِـُّالش

دشمن صهیونیستی نقشی بارز در تحکیم روابط میان صهیونیست ها و 
  ملت هایی دارد که از ماهیت تجاوزکارانه آن بی خبرند. 

  
 :دعتـَو  

  
  تهدید کرد

 دافهتبـِاس تْ ايراندعفي الخـَّليج و » اسرائيل«تـَو ةريکيد األمالقـَواع
  الفارسي في حال حدوث أي عدوان محتـَمل.

ایران تهدید کرد در صورت بروز هر گونه حمله احتمالی، اسرائیل و پایگاه 
  هاي نظامی آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.   

  
  تـَوعية: 

  
آگاهی بخشی، 

  روشنگري

استقـْباله الوفـْد التونسي، مساعد الخارجية االيرانية يؤکـِّد الدور خاللَ 
  البارز لعلـَماِء الدول االسالمية في تـَوعية الشُّعوبِ.

معاون وزیر امور خارجه ایران در استقبال از هیات تونسی بر نقش برجسته 
  ی به ملت ها تاکید کرد. علماي کشورهاي اسالمی در آگاهی بخش

  
  تـَوغـُّل: 

  
  حمله، یورش

 بنـّی قـَتـْلـَه کـَتائتـَب صُهيوني نـْديع جصْرغـُّلُ بـِمإنـْتـَهی هذا التـَّو
  أبوعلی مصطفی.

این حمله به کشته شدن یک سرباز صهیونیستی انجامید که گردان هاي 
  ابوعلی مصطفی قتل او را بر عهده گرفت. 

  تـَوفـُّر: 
  

.ةالالزم فـُّر الشـُّروطتـَو دعم إال بهعم المال يجوزُ الس  
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  فراهم شدن 
  صلح با آنان تنها بعد از فراهم شدن شرایط الزم جایز است. 

  
   :عـَّقوـَت

  
  پیش بینی کرد

 ددع زَجاوـَو يت دـَلالب جاِءة أرـَّکاف جاجاتتة االحجوم دـَتمـَت أن عـَّقوـَت
المـَتحجص.خْمليون شَ ين  

و  گیردوي پیش بینی کرد که موج اعتراضات تمامی نقاط کشور را فرا 
  .فراتر رودشمار معترضان از یک میلیون نفر 

  
   :قيعوتَ

  
  
  

  امضا

ـَلأعن مؤولٌس رفيع المـَتسبِـَتـْکوی في م حـَکرة المقاوماال ةسالمية 
حماس  ينب ةحـَصالم ةفاقيـِّات أي قيعوـَت تی اآلنح يتم مـَه لـَّبأن» حماس«

  و فتح.

اعالم  "حماس"یک مسئول عالی رتبه در دفتر جنبش مقاومت اسالمی 
کرد که تا کنون هیچ گونه توافق نامه آشتی میان حماس و فتح به امضا 

  نرسیده است. 
  

  تـَولـّی: 
  
  عهده گرفتبر 

ـَنافـَتيلٌّـُك س من وزير الداخلية لاألمير نايف وكذلك األمير سمان ـَي
ـَلى تعـّلوصبِـْني الم.  

امیر نایف، وزیر کشور و امیر سلیمان براي تصدي این منصب با یکدیگر 
  رقابت می کنند.

  
  تـَهجير: 

  
  کوچاندن

سياسة انـْتـَهجتـْها الصُّهيونية لتـَفـْريغ التـَّهجير القـَسري (الترانسفير) 
.کـّانِها األصليينس نم فلسطين  

کوچ اجباري (ترنسفر) سیاستی می باشد که صهیونیسم براي تخلیه 
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  فلسطین از وجود ساکنان اصلی (فلسطینیان) پیش گرفته است. 
  
  تـُهمة: ال
  

  اتهام

 قالـُه في تايالند أنتاع حسين عتريس الـَّذي تـَم أکـَّدـَّفـَل الموسادـَهل ق 
  .اهللا مي إلى حزبِـَتـْنية وال مهـُّالت

حسین عتریس که در تایلند بازداشت شده است، تاکید کرد که این اتهامات 
   ندارد.ساخته و پرداخته موساد است و ایشان هیچ وابستگی به حزب اهللا 

  
  تـَهميش: 

  
  به حاشیه راندن

قالَ رئيس الوزَراِء الترکي إن علی األسرة الدولية أال يهمشَ حماس بلْ 
  يمنـَحها الوقـْتَ الکافي الثـْبات حسن نـَواياها.

نخست وزیر ترکیه گفت که جامعه بین الملل نباید حماس را به حاشیه 
براند بلکه باید فرصت کافی به این جنبش بدهد تا حسن نیت خود را به 

  اثبات برساند. 
  

  التـَيار: 
  

  جریان 

هـُناک تـَياران رئيسان في هذا البلـَد أحدهما يدعم المصالح األمريکية و 
  ضُها.اآلخَر يعار

دو جریان در این کشور وجود دارد که یکی از آنها حامی منافع آمریکا و 
  دیگر مخالف آن است.

  
  ة: ـَقـِث

  
  

  اعتماد
  

ـَلأعن وزير الداخلية في المصري ـْشاإل قابِأعتباکات الداميتي ـَّال ة
حتْـَثد مع المـَتحجـَق ينأيام لَب ،ـُّالش أنـَطرة قادرة علی استعادـَقـِث ةة 

المواطنين.   

وزیر کشور مصر بعد از درگیري هاي خونینی که چند روز پیش میان پلیس 
تواند اعتماد شهروندان را دوباره بو تظاهرکنندگان در گرفت، گفت: پلیس 
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  به دست آورد.
  

  الثـُکـْنـَة: 
  

  پادگان

 ائةم نم في الجنوبِ قـُتـِلَ أکـْثـَر لی ثـُکـْنـَةوم عجفي ه نييم نـْديج
  تـَبـَنـّی تـَنـْظيم القاعدة مسؤوليتـَه.

بیش از صد سرباز یمنی در حمله اي به یک پادگان در جنوب این کشور 
  کشته شدند. سازمان القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. 

 :نثـَم  
  

ارج نهاد، 
  ي کردارزشگذار

 ينبيل فـَضِّ النـِّزاع بفي س ذلـَتـْها ايرانالـَّتي ب هودساعي و الجالم نثـَم
  الطـَّرفـَين. 

  وي تالش هاي ایران در مسیر رفع اختالف میان طرفین را ارج نهاد. 
  
  ثـُنائي: ال
  
  

  دو جانبه

 ،لبنان عم ةالثـُنائي ثاتحادقـْبـِلـَة لـِلـْملـَة الموالج ثـِّلونمحـَثُ الميـَبس
  إضافـَة إلی العالقات بين ايران و سوريا.

نمایندگان دور آتی مذاکرات دوجانبه با لبنان و نیز مناسبات میان ایران و 
  سوریه را مورد بررسی قرار می دهند.

  
  ت: ـِوابـَثال
  

  اصول و آرمان ها

ها مو أه ةنيـَطه الوـِتـِوابـَه و ثقوقحـِب کسمـِتم الفلسطيني بعـَّالش
  .ينـّلـَتحالم درـَة و طدوو الع ريرحـَّالت

ملت فلسطین به حقوق و اصول ملی خویش که مهم ترین آنها آزادسازي، 
  اشغالگران می باشد، پایبند است.بازگشت و بیرون راندن 

  
  ثـُوار: ال

هم ـَّل، في حين قالوا إنالكامـِبني وليد ب ةـَدينم ريرحـَليبيا ت اروـُث نـَلعأ
ر معم قيدالع بِتائـَكفـُلول ر حدهم في سرت للياتمع فونــِّثـَكـُي
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  انقالبیون 

  القذافي.

کامل شهر بنی ولید خبر دادند و در عین حال انقالبیون لیبی از آزادي 
بیرون راندن باقی مانده گردان هاي قذافی، عملیات  يتصریح کردند که برا

  هاي خود در شهر سرت را شدت بخشیده اند.
  

  الثـَّورة: 
  
  

  انقالب

ــَّقـَت الثـَّورة اإليرانية انـْجازات کـَبيرة في سبيل تـَقـَدم  البـِالد لـَقـَد حق
.نـْطـَقـَةأخـْری في الم ةرثـَو نـَتـُها بأيقارم نکيثُ ال يمح  

انقالب ایران دستاوردهاي بزرگی را در زمینه پیشرفت کشور به دست آورد 
  به گونه اي که نمیتوان آن را با هیچ انقالب دیگري در منطقه مقایسه کرد. 

ــَّورة البرتُقالية:    الث
  

  انقالب نارنجی

ــَّورات الملـَونـَة و  ــَّورة البرتـُقالية هي واحدة مما أطـْلق علـَيه اسم الث الث
  .۲۰۰۵حتی يناير  ۲۰۰۴قـَد انـْدلـَعتْ في اوکرانيا من أواخر نوفمبـِر 

انقالب نارنجی یکی از انقالب هاي موسوم به انقالب هاي رنگی است که 
  ادامه یافت. 2005در اوکراین شروع و تا ژانویه  2004ز اواخر نوامبر ا
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  باب الجیم
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
  الجالية: 

  
  اقلیت 

ــِّلو  حضَر الحفـْلَ العديد من الشـَّخْصيات السياسية السورية و ممث
  الفـَصائل الفلسطينية و جمع غَفير من الجالية الفلسطينية في دمشق.

در این جشن شماري از شخصیت هاي سیاسی سوریه، نمایندگان گروه 
هاي فلسطینی و طیف گسترده اي از اقلیت فلسطینی در دمشق حضور 

  یافتند.
  

  الجامعة العربية: 
  

  اتحادیه عرب 

 تعد جاهها تواقفتـَصْحيح مة لبيرة الععامة الجينيرحضَة البعارالم
.ةلميالس جاجاتتاالح  

گروه هاي مخالف بحرینی از اتحادیه عرب خواستند تا مواضع خویش را در 
  قبال اعتراضات مسالمت آمیز اصالح کند. 

  الجاهز: 
  

  آماده 

  .الءضَـُالف ةواإلخْ لىع ضرعـْلل زٌجاه ووه سعوم ثٌحب ذلك في نديعـَف

بنده در این خصوص پژوهش مفصلی دارم که آماده ارائه به برادران گرامی 
  است. 

  
  الجـِدار العازل: 

  

 أم ةيالجـِدار العازل في قـَر دية ضلـْمة سسيرالل متتْ قـُواتُ االحعقـَم
  جنوب محافـَظـَة بيت لحم.سلمونة 
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  دیوار حائل
نیروهاي اشغالگر یک راهپیمایی مسالمت آمیز را که علیه دیوار حائل در 

روستاي ام سلمونه در جنوب استان بیت لحم برگزار شده بود، سرکوب کرد.   
  

  عمال: األجدولُ 
  

  دستور کار

من الموضوعات  ناقـَشَ القادة الخـَليجيون المجتـَمعون في عمان عددا
  المدرجة علی جدول األعمال.

سران کشورهاي حوزه خلیج فارس که در عمان گرد هم آمده اند، برخی از 
  موضوعات مندرج در دستور کار را بررسی کردند.

  
  الجدوی: 

  
سودمندي، فایده 

  بخش بودن

األخيرة يطرح مجددا أسئلـَة سيلُ التـَّهديدات االسرائيلية في األشْهر 
.وان اسرائيليدع ن أيم لبنان في حماية ةاألمريکي عوددوی الولَ جوح  

سیل تهدیدهاي اسرائیل در ماه هاي اخیر مجددا پرسش هاي جدیدي را 
پیرامون سودمندي وعده هاي آمریکا در حمایت از لبنان در برابر هر گونه 

  رائیل بر می انگیزد.تجاوز اس
  جراء: 

  
  در نتیجه، در پی 

 .نيفالع ةالصُّهيوني حياتورجوم الماَء هرج فلسطيني نواطلَ مقـُت  

حمله شدید بالگردهاي صهیونیستی کشته  ییک شهروند فلسطینی در پ
  شد.

  
  الجرافـَة: 

  
  بولدوزر

جرافاتهم لتـَدمير بيوت المواطنين الفلسطينيين غـَير استـَخـْدم الصَّهايـِنـَة 
  آبـِهين بـِمصير هؤالء.

صهیونیست ها بدون توجه به سرنوشت فلسطینی ها از بولدوزرهاي خویش 
  براي ویران کردن منازل آنها استفاده می  کنند.
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  عامة: الجمعية ال
  

  مجمع عمومی

العامة لألمم المتـَّحدة في قـَرار صَدر أمس عملية السالم أيـَّدت الجمعية 
.طسق األوة في الشـَّرالجاري  

مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه دیروز خود روند کنونی صلح در 
  خاورمیانه را تایید کرد. 

  
  جمهورية الموز: 

  
  
  

  جمهوري موز

مصْطـَلـَح ساخر يستـَخـْدم الزْدراِء دولـَة غـَير "جمهورية الموز" 
 ةموعجبـِم ةکومحو م ةلی الزراعصاديا عاقـْت ةدتـَمعسياسيا و م ةتـَقـرسم

.ةدو فاس ةثـَري ةصَغير  

جمهوري موز اصطالحی است سخره آمیز که براي تحقیر کشورهاي فاقد 
ه از نظر اقتصادي وابسته به کشاورزي هستند و توسط یک ثبات سیاسی ک

  گروه کوچک ثروتمند و فاسد اداره می گردند، به کار گرفته می شود.   
  
  ة: سيـْنـِجال
  

  ملیت

أعداد ـَّال اليهودذين يحمـِالج لوننسيـَّوسية و الة الرذين روا إلی هاج
  اليين.مـِب ردـَقتـُ ةـَّلـَتحالم ياألراض

تعداد یهودیانی که ملیت روسی دارند و به اراضی اشغالی مهاجرت کرده اند، 
  چند میلیون نفر تخمین زده شده است.

  
  جوازُ السفـَر: 

  
  گذرنامه، پاسپورت

 ةرفـَر و تـَذکواز السج تـَقديم خول يجـِبالد ةلی تـَأشيرصول علـِلـْح
  شَهادة التـَّطـْعيم الدولية ضد الجدري.السفـَر و 

براي گرفتن روادید ارائه گذرنامه و بلیط و گواهی بین المللی مایه کوبی 
  آبله، الزم است.
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  الجولـَة 
  المکـُّوکية: 

  
  سفر دوره اي

  

من األزْمة إدارة أوباما تـَبـْدأ جولـَة مکوکية لمساعدة اوروبا للـْخُروج 
.نـَةالراه ةالمالي  

دولت اوباما سفري دوره اي را براي کمک به اروپا جهت خروج از بحران 
  کنونی آغاز کرد.   مالی

  الجولـَة: 
  

دور (مذاکرات، ...)، 
  سفر

  

 ،ةسالخام ضاتفاوالم لـَةوج ةيفي بـِداي المصري ةالخارجي زيرو هجـَتـَو
  إلی بروکسلَ.

  در آغاز دور پنجم مذاکرات، وزیر امور خارجه مصر راهی بروکسل می شود. 

  الجهد الجهيد: 
  

  تالش فراوان
  

  ربيعا اجتازَت الثـَّانوية بعد جهد جهيد.  ۱۸هي ذاتُ الـ 

بعد از تالش فراوان، او در هجده سالگی توانست دبیرستان را به اتمام 
  برساند.  

  
  جهود: ال
  

  تالش ها 
  

ــَّقافـَة االيراني جهود مقيمي هذا المهرجان واصفـًا إياهم  أثـْنی وزير الث
.ــَّقافـَة   بـِجنود البـَلـَد في خـَنـْدق الث

وزیر فرهنگ ایران تالش هاي برگزار کنندگان این جشنواره را ستود و آنها 
  را سربازان کشور در سنگر فرهنگ دانست. 

  
جهةوزي:   
  
  

رصًحا علی وحدالصَّ ةف الفلسطينيتْـَنـَل، أع حماس جها ـَوزيته
ـْللحوار مع حـَکرفتح.  ة  

به منظور تاکید بر حفظ وحدت ملی فلسطینیان، جنبش حماس آمادگی خود 
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  را براي گفتگو با جنبش فتح اعالم کرد.   آمادگی 
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  والخاء باب الحاء
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

ز ـِحاجال
   :ريـَکسعال
  

ایست بازرسی 
  نظامی

قامـِاة بـَّهيونيالصُّ واتُـُالق تقامة زَـِواجح عسکريـَو ت ةـَک کيبِرميرات 
صَمورضْـَتـَل ةييق الخناق علی المواطنين الفلسطينيين.  

نظامیان صهیونیست براي تنگ کردن عرصه بر فلسطینی ها، به ایجاد 
  ایست هاي بازرسی و نصب دوربین هاي فیلمبرداري مبادرت ورزیدند.

  الحاسم: 
  

  قاطع

 .راتخـَدبي المرهم جاهت ةمالحاس ايران ةياسة بـِسدتـَّحالم ماألم تبحر  

سازمان ملل متحد از سیاست قاطع ایران در قبال قاچاقچیان مواد مخدر 
  استقبال کرد.  

  
  حاشد: ال
  
  

  گسترده 

 ٦ ما ال يقـِلُّ لـَتـْقم إثـْر تعز ةـَظـَحاففي م ةدحاش ةرظاهمتـَم اقامة 
ميندـُو ت ينطالـِب بـَحاكممة َلصالح وعائو هتـةاأل قادزَـِهجاأل ةمنية.  

گسترده در استان  یشهروند یمنی، تظاهرات 6در پی کشته شدن دست کم 
تعز به هدف محاکمه علی عبداهللا صالح، خانواده وي و همچنین فرماندهان 

  دستگاه هاي امنیتی برگزار شد.  
  

  الحافز: 
  

 حتـَتـَراو ةبزًا ضَريبيا بـِنِسحاف لـَع إلی ايرانلسل رينصَدالم نـَحتـَم الهنـْد
 ۱۲إلی  ۴بـَين .بـِالمائة  



118 
 

  
هند به صادرکنندگان کاال به ایران مشوق مالیاتی می دهد که میزان آن   مشوق، انگیزه

  درصد تخفیف است.    12تا  4بین 
  

  حاك مؤامرة: 
  
  

  دسیسه چینی کرد 

نـَظـَرا إلی أن تـَقـَدم الشـَّعبِ اإليراني يثير خَوف األعداِء و قـَلـَقـَهم، 
يلَ من ثـَقافـَتنا و يحوک المؤامرات لعرقـَلـَة مسيرتنا يحاولُ هؤالِء النـَّ

.ميةالتـَّقـَد  

با توجه به اینکه پیشرفت ایران هراس و نگرانی دشمنان را بر می انگیزد، 
ي از و براي جلوگیر ی کوشنددشمنان براي لطمه زدن به فرهنگ ما م

  دسیسه چینی می کنند. پیشرفت ما 
  

 :حالَ دون  
  

  مانع شد از 

ماکنـَة قـَمع الرئيس المصري المخلوع حالـَتْ دون أن يعبـِّر الشـَّعب عن 
.الکيان الصُّهيوني ضَةعارأيـِه و مر  

ماشین سرکوب رئیس جمهور بر کنار شده مصر مانع از آن شد که ملت 
  نیستی بپردازد. نظر خود را بیان کند و به مخالفت با رژیم صهیو

  
 :الثـِّقـَة بجح  

  
  راي عدم اعتماد

مجلس النـُوابِ األمريکي حجب الثـِقـَة عن أحد وزَراِء إدارة اوباما و 
.ةحلتـَهريبِ األس ةه في قـَضيطرتـَول ذلک  

مجلس نمایندگان آمریکا به یک وزیر دولت اوباما به خاطر دست داشتن در 
  ماجراي قاچاق اسلحه راي عدم اعتماد دادند. 

  
  الحجر الصحي: 

  

فـَرضَت الحکومة الصينية حجرا صحـيا علی هذه المدينـَة الحتواِء 
  ـَتـَفـَشّی في أرجاِء البلـَد.  يمرض الکوليرا الـَّذي بدأ 
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دولت چین به منظور مهار وبایی که در بخش هاي مختلف این کشور در   قرنطینه 

  حال گسترش است، این شهر را قرنطینه کرد. 
  

  حد من: 
  

جلوگیري کردن، 
  مانع شدن

 ساتسؤلی المع الصَّهايـِنـَة ةيطـَرن سم دلـْحفـَلـْنـُحاولْ ل ةليوالد ةالمالي
.ها في العالـَم اإلسالميدافقيق أهن تـَحکـِّنُها موالـَّتي تـُم  

باید در جهت مقابله با سیطره صهیونیست ها بر نهادهاي مالی بین المللی 
بکوشیم ؛ زیرا این امر به صهیونیست ها اجازه می دهد که به اهداف شان 

  در جهان اسالم دست یابند.
  
  لحداد: ا

  
  عزاي عمومی

رئيس جنوب أفريقيا يعلن الحداد لمدة أسبوع علی ضَحايا منْجم 
  البـِالتين.

رئیس جمهور آفریقاي جنوبی به خاطر قربانیان معدن پالتین یک هفته 
  عزاي عمومی اعالم کرد.

  
  حذا حذوه: 

  
  پا جاي پاي او 

گذاشت، از او 
  ي کردپیرو

حذا حذو هرتسل مـَظعم قادة الحـَكرالصُّ ةهيونية في سهم إلى ـِيع
  .جير الفلسطينيينهـَت

بیشتر رهبران جنبش صهیونیسم در تالش خود براي کوچاندن اجباري 
  . ي کردندفلسطینی ها از هرتزل پیرو

 برح
  اإلستنـْزاف: 

  
  فرسایشی  جنگ 

الداخلي اإلسرائيلي من اتـِّساع دائرة حربِ االستنـْزاف حذر وزير األمن 
  الـَّتي تـَشـُنـُّها الفـَصائلُ الفلسطينية.

وزیر امنیت داخلی اسرائیل نسبت به گسترش دایره جنگ فرسایشی که 
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  گروه هاي فلسطینی به راه انداخته اند، هشدار داد. 
  
  هلية: األحرب ال
  
  
  

  داخلیجنگ 
  

 نر مـَشث عفي الثال ةاللبناني ةاألهلي بِرحـْلة األولى لالشرار تْـَقـَلـَطـْنإ
 نم رـَثـْأك عوقـُتل ةاألراضي اللبناني لَكام تْمما ع عانروس ١٩٧٥نيسان 

١٥٠ تيلـَق ألف.  

زده شد و به  1975اولین جرقه جنگ داخلی لبنان در سیزدهم آپریل سال 
هزار کشته بر  150سرعت تمامی مناطق لبنان را در بر گرفت و بیش از 

  جاي گذارد. 
  

  الحرب الباردة: 
  

  جنگ سرد

عاشَتْ الشُّعوب األوروبية عشـَرات السنين من القـَرن الماضي تـَحتَ 
 طـْأةو.ةبِ الباردرالح  

  ملت هاي اروپایی ده ها سال از قرن گذشته را درگیر جنگ سرد بودند. 
الحرب 

  الجرثـُومية: 
  

  جنگ میکروبی
  

دعا زَعيم تـَنـْظيم القاعدة في بـِالد الرافدين أمس الخَميس مناصريه إلی 
 .لـَدفي هذا الب ةثوميربٍ جرح شـَن  

رهبر سازمان القاعده در عراق دیروز پنج شنبه از هواداران خود خواست تا 
  جنگی میکروبی را در این کشور به راه بیاندازند. 

  
  الحرب الدعائية: 

  
  جنگ تبلیغاتی

 عی فيها تل أبيبتـَس ةديدج ن خـُطـَّةع اسرائيلي رصْدم کـَشـَف
  علی الشـَّبکـَة العنـْکـَبوتية.» دعائيةحربٍ «لخـَوض 

یک منبع اسرائیلی از طرحی جدید پرده برداشت که طی آن، تل آویو قصد 
  ورود به یک جنگ تبلیغاتی در اینترنت را دارد.   
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 برح  
  العصابات: 

  
  جنگ چریکی

 صاباتربِ العفي ح الصُّهيوني لـَقـَد فـَشلَ الکيان غَير برح يالـَّتي ه
  تـَقـْليدية.

رژیم صهیونیستی در جنگ چریکی که جنگی غیر کالسیک است، شکست 
  خورد. 

الحرب 
  المفـْتوحة: 

  
  جنگ تمام عیار

 ةفـْتوحبٍ مرالن حة بـِاعلـْزَمها منـَفـْس تـَبـِرتـَع لـْطـَة أنلَ السعهذا ج
  اومة.علی فـَصائل المق

این موضوع باعث شده است تا تشکیالت خودگردان خویشتن را در اعالم 
  جنگ تمام عیار علیه گروه هاي مقاومت ملزم بداند.

  الحرب النـَّاعمة: 
  

  جنگ نرم 

جرب الشَّعب االيراني الـَّذي کان ضَحية حربين عالـَميتـَين، أخيرا حربا 
  ناعمة. 

ملت ایران که قربانی دو جنگ جهانی بود، اخیرا یک جنگ نرم را تجربه 
  می کنند. 

  الحرب النـَفـْسية: 
  

  جنگ روانی

التـَّهديداتُ اإلسرائيلية بـِشـَن حربٍ جديدة في المنـْطـَقـَة مجرد حربٍ 
  اللبناني.نـَفـْسية تـَهدف الخافـَة المقاومة و الشَّعبِ 

تهدیدات رژیم صهیونیستی در خصوص به راه انداختن جنگ جدید در 
منطقه صرفا یک جنگ روانی است که با هدف ترساندن مقاومت و ملت 

  لبنان صورت می گیرد.
  حرب بـِالهوادة: 

  
 ةعصاب دة ضوادا بـِالهبرح أتْ طـَهراندب الـَّذين يقومون نافقينالم
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نبرد بی امان، 
  جنگ سخت

.ق بـِايرانناطفي شـَتـّی الم ةهابـِيمال اربـِأع  

تهران نبرد بی امانی را علیه گروهک منافقین که در مناطق مختلف دست 
  به اقدامات تروریستی ایران می زنند، شروع کرده است. 

  
  حرک ساکنـًا: 

  
  کاري صورت داد

 کان کـُلُّ ذلک فـَةخـْتـَلالم ةاألمني هـِزَةصَر األجع و بمتَ سثُ تـَحديح
  الـَّتي ال تـُحرک ساکنـًا.

تمامی اینها در برابر چشمان دستگاه هاي مختلف امنیتی رخ می داد که 
  هیچ کاري صورت نمی دادند.

  حرمان: 
  

  محرومیت

  العالجية.  دماتـَخال نضى مرالم رمانح و بـِشدة ةحالصِّ زيرو دـَقـَتـْنإ

  وزیر بهداشت به شدت از محرومیت بیماران از خدمات درمانی انتقاد کرد. 
  
  ناسف: الحزام ال
  

  کمربند انفجاري

 تْـَفـَقأو هابِراال ةحـَكافة مدحو إن َـواكشوطـُنـِة بليحم دراصم تْـَقال
  .فناس زامما حهعوم ةدظيم القاعـْنـَتـِب ةـَالقالع ةمهـُتـِن بيـَّشاب

منابع محلی نواکشوت اعالم کردند که یگان مبارزه با تروریسم دو جوان را 
به اتهام ارتباط با سازمان القاعده بازداشت کردند. این دو کمربند انفجاري 

  همراه داشتند.
  حسن الجـِوار: 

  حسن 
  

  همجواري 

سياسة ايران تـَقوم علی حسن الجـِوار و تـَطـْوير عالقاتها مع دول 
.المنـْطـَقـَة  

سیاست ایران بر حسن همجواري و گسترش روابط با کشورهاي منطقه 
  استوار است. 
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  حصَّة األسد: 

  
  بیشترین سهمیه

شُؤون بـِالده و اعتـَبـَر أنـَّها إتـَّهم ناشط يمني السعودية بـِالتـَّدخـُّل في 
  تـُريد أن يکون لـَها حصَّة األسد في النظام المقـْبـِل في اليمن.

یک فعال یمنی، عربستان را به دخالت در امور کشورش متهم کرد و اعتقاد 
داشت که این کشور می خواهد بیشترین سهم را در نظام آتی یمن داشته 

  باشد.
  الحصَّة: 

  
  سهم 

 .باح الشـَّرکاتأر نال ممالع صَّةفـْع حرثيثـَة لا حهودج زيريبـْذلُ الو  

وزیر جهت باال بردن سهم کارگران از سود شرکت ها تالش هاي زیادي 
  می کند. 

  
  حصْحصَة: 

  
  سهمیه بندي

 صَةصْحح ةن خـُطورم راء اقتصاديونو خـُب سياسيون ذرشاريع حالم
.ةزابِ العراقيثـِّلي األحمها إلی مطائو إع ةمارياإلع  

سیاستمداران و کارشناسان اقتصادي به خطر سهمیه بندي پروژه هاي 
  عمرانی و واگذاري آنها به نمایندگان احزاب عراقی هشدار دادند. 

  
  حظـْر: 

  
  ممنوعیت

عن نـَشاط جميع األحزابِ  رفـَعـَتْ أردن في أکتوبر الماضي حظـْرا
.السياسية  

اردن در ماه اکتبر گذشته ممنوعیت فعالیت تمامی احزاب سیاسی را 
  برداشت. (لغو کرد)

  
  حظي بِـ : 

  

 بيةحاليا غال کلـَتو يم بِعالشَّ بيةغال معدـِب ييحظ ياإلسالم يارـَالت
  المقاعد في البرلـِمان.
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  بهره مند شد از 
جریان اسالمگرا از حمایت اکثریت ملت بهره مند است و اکنون بیشتر 

  کرسی هاي پارلمان را در اختیار دارد. 
  
  حفيظـَة: ال
  

حساسیت، 
  احساسات 

تـَطـُالخ أثارة الط األميركيقامـْأن ةظمة مضادة ندا ـَواريخ في بوللصَّل
وجمهورية ة روسياـَفيظالتشيك ح.  

طرح آمریکا براي ایجاد سامانه ضد موشکی در لهستان و جمهوري چک 
  حساسیت روسیه را برانگیخت.

  
  الحقـْبة: 

  
  دوران 

 الحقبـَة لکآثار ت نم يـَتـَخَلـَّصُ العراقس أنـَّه کـَيـْف وه کن ذلم ماأله
  المظـْلمة في تاريخه.

مهم تر از آن، این است که چطور عراق از آثار آن دوره تاریک از تاریخش 
  نجات یابد. 

  الحکومة: 
  

  دولت

  .هيارهاـْانإلی  يدد يؤـَنتنياهو ق ةکومح نکاديما م حابسـْنا

خروج حزب کادیما از دولت نتانیاهو ممکن است منجر به فروپاشی آن 
  شود. 

  
  حلـْبة الصِّراع: 

  
  

  آوردگاه  

يوجد وسيط لحلِّ  دخـَلَ جميع الکـُتـَل في حلـْبة الصِّراع السياسي و ال
.ةاألزْم  

تمامی فراکسیون ها وارد آوردگاه سیاسی شدند و هیچ میانجیگري براي 
  حل بحران وجود ندارد. 

حلـْف الشِّمال 
األطـْلـَسي أکـَّدتْ روسيا علی ضَرورة محاکـَمة مسؤولي حلـْف الشمال 



125 
 

  األطـْلـَسي: 
  

ناتو، پیمان 
  آتالنتیک شمالی

.هم يوغسالفيا السابـِقـَةلـِقـَصْف  

روسیه بر ضرورت محاکمه مسئوالن ناتو به خاطر بمباران یوگسالوي 
  سابق تاکید کرد.

  
 :لـَّقح  

  
  پرواز کرد

  

 قناطفـَتْ مدتـَهماِء غَزَّةَ و اسة في سفاتُ القـَنابـِل الصُّهیونيلـَّقـَتْ قاذح
  هذه المدينة.عدةً في 

بمب افکن هاي صهیونیستی بر فراز آسمان غزه به پرواز درآمدند و مناطق 
  زیادي را در این شهر بمباران کردند.

  
  الحلـْم: 

  
  رویا 

 قيقتـَح لْ انـَّه يريدب الل فلسطينتبـِاح الصُّهيوني يکـْتـَفي الکيان لـَن
  وطـَن يهودي يمتـَد من النيل إلی الفرات.حلـْمه المزْعوم أي إنـْشاِء 

رژیم صهیونیستی به اشغال فلسطین بسنده نخواهد کرد ؛ بلکه می خواهد 
رویاي کذایی خود را یعنی ایجاد یک میهن یهودي که از نیل تا فرات ادامه 

  دارد، محقق سازد.  
  

  حياد: 
  

  بی طرفی

البحريني البريِء يذبح و نـَقولُ "نـَحن علی لـَن نـَتـَفـَرج علی الشَّعبِ 
"يادالح  

هرگز به بهانه بی طرف بودن، شاهد قربانی شدن ملت بی دفاع بحرین 
  نخواهیم بود.

  حيال: 
  

  در قبال 

  سياسة ايران حيالَ زُمرة المنافقين االرهابية حاسمة.

  سیاست ایران در قبال گروهک تروریستی منافقین قاطعانه است. 
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  الحيوي: 

  
  حیاتی

ولكن الدوـَل ذيـَّال رعهب ةساس ـَطـُوخ ايرانـّتـُوك هاباؤهااب ورهاأي العام 
هو صُـْنعر حيتاريخ في وي .ةالفلسطيني ةالقـَضي  

نویسندگان و افکار عمومی ایران ایفا کردند، نقشی که سیاستمداران، خطبا، 
  عنصري حیاتی در تاریخ فلسطین بوده است.

  خارطـَة 
  الطـَّريق: 

  
  نقشه راه

رحب بـِخارطـَة الطـَّريق الجراِء التـَّغـْييرات في ليبيا و الـَّتي طـَرحها 
.قالياالنـْت سلجالم  

شوراي انتقالی براي اجراي تغییرات در وي از نقشه راه مطرح شده از سوي 
  لیبی استقبال کرد.

  
  الخـَبير: 

  
  کارشناس

 دجوبِ طـَرلی وع ةزيرالج قـَناة عم لـَةقابفي م مصري خَبير أکـَّد
  المحتـَلـّين السعوديين من البحرين.

بیرون یک کارشناس مصري در گفتگویی با شبکه الجزیره بر ضرورت 
  راندن اشغالگران عربستانی از بحرین تاکید کرد.

  خدمة العلـَم: 
  
  

  خدمت سربازي

هـُناک استفـْساراتٌ عديدة حولَ آلية تـَأجيل خدمة العلـَم و الوثائق 
 .ةليمهذه العل ةطلوبالم  

سواالت فراوانی پیرامون ساز و کار تعویق زمان خدمت سربازي و مدارك 
  مورد نیاز براي این کار وجود دارد. 

  
  خَرق: 

  

 فغَضُّ الطـَّر نكمقوق اإلنسان و ال يحا لرقـًا سافخـَر رهذا األم رتـَبيع
  عنـْه. 
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  نقض
  . ی کردآن چشم پوشاین امر نقض آشکار حقوق بشر است و نمی توان از 

  
  خـُروج: 

  
  برون رفت

 ذورها و کـَيفيةو ج العالـَم االسالمي دياتإلی تـَح زيرالو قتـَطـَر
  الخُروج منها.

وزیر به چالش هاي جهان اسالم، ریشه ها و چگونگی برون رفت از آن 
  پرداخت.

  
  خـَصْخـَصَة: 

  
  خصوصی سازي 

 ةويبرـَّالت ةاحفي الس رر األفكاـَثـْأك نم»  ليمعـَّة التصَخَصْخَ« ةفكر ربـَتعتـُ
  للـْجدل. إثارةً

طرح خصوصی سازي آموزش یکی از جنجال برانگیزترین طرح ها در 
  عرصه آموزش و پروش است. 

  
  الخـَصْم: 

  
  رقیب

 ةعالجام ةي رئاسفي تـَصَد ها التـَّقـْليدية خـَصْموديعالس قـَطـَر تـَبـِرتـَع
 .ةبيرالع  

قطر، عربستان را رقیب دیرینه خود در به دست گرفتن ریاست اتحادیه 
  عرب می داند. 

  الخطاب 
  المفـْتوح: 

  
  نامه سرگشاده

  

جاَء في خطابٍ مفتوح أرسلـَتـْه منـَظـَّمات المجتـَمع المدني إلی 
 .ةبـِالقـَضايا اإلجتماعي تـَمأن تـَه ةکوملی الحأنـَّه ع ،ةالعراقي ةکومالح  

در نامه سرگشاده نهادهاي مدنی به دولت عراق آمده است که دولت باید به 
  هد. مسائل اجتماعی اهمیت د

   الخـُطـْوة العملية:
تيطان سشاريع االمـِدي لصَـَّلتل ةليمع ةوـْطـُخـِم أمريکا بـُقـَت مـَل
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اقدام   گام عملی،

  عملی

  .الفلسطينية ية األراضرصادو م ةهيونيالصُّ

آمریکا هیچ گام عملی در جهت مقابله با پروژه هاي شهرك سازي رژیم 
  بر نداشت.و مصادره اراضی فلسطینی صهیونیستی 

الخـُطوط 
  العريضَة: 

  
سیاست هاي کلی، 
چارچوب هاي 

  کلی

قالَ المتـَحدثُ بـِاسمِ البيت األبـْيض للصَّحافيين إن بوشَ إطـَّلـَع علی 
  الخـُطوط العريضَة لـِتـَقرير بيکر حولَ العراق.

سخنگوي کاخ سفید به روزنامه نگاران گفت بوش از چارچوب هاي کلی 
  گزارش بیکر در خصوص عراق مطلع شده است. 

  
 :خـَلـَّف  

  
  بر جاي گذاشت

أفادت التـَّقارير عن حصول انـْفجار في مبـْنی حکومي بـِفـَرنـْسا حيثُ 
  خـَلـَّف قـَتيال و خـَمسة جرحی حتی اآلن.

رش ها از بروز انفجار در یک ساختمان دولتی در فرانسه حکایت دارد گزا
  که تا به این لحظه، یک کشته و پنج زخمی برجاي گذاشته است. 

  
  خـُنوع: 

  
تسلیم شدن، به 

  زانو درآمدن

يدلُّ ما قام به الرئيس المصري المخـْلوع من إغـْالق معبر رفـَح علی 
  خـُنوعه أمام سياسات بوش البـَلـْهاِء. 

اقدام رئیس جمهور بر کنار شده مصر در بستن گذرگاه رفح از تسلیم شدن 
  وي در برابر سیاست هاي ابلهانه بوش حکایت دارد. 

  
  الخيار: 

  
  گزینه

 حالواض لـَه األثـَر به حماس کان کسالـَّتي تـَتـَم ةمقاوالم خيار أن دتـَقأع
  في تـَحرير قطاع غَزَّة.
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به اعتقاد بنده، گزینه مقاومت که حماس به آن متمسک است، تاثیري 
  روشن در آزادي نوار غزه داشت.

  
  خـَيبة: 

  
  ناامیدي، یاس

وعقب االجماع، تأعرب ْيـَن خنوعام شاليط عبـه حيالَت يابِغ قـَت أيم ـَد
في المفاوضات ـَتلحهنِرير اب.  

به دنبال این نشست، نوئام شالیت ناامیدي خود را نسبت به عدم وجود هر 
  گونه پیشرفت در مذاکرات مربوط به آزادي فرزندش ابراز داشت. 
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  الباب الدال والذّ
  و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمهواژگان 

  
  الدؤوب: 

  
پیگیر، خستگی 

  ناپذیر

 دإلی اللـَح دهالم نم قـَّفال يتـَو ؤوبد عيس ناکه ،ثفي العالـَمِ الثـَّال
  لکـَسبِ لـُقـْمة عيش.

براي کسب یک لقمه نان در جهان سوم، تالش هاي مستمر و پیگیري 
  صورت می گیرد که از گهواره تا گور ادامه دارد.

 :داس  
  

  زیر پا گذاشت

.ةالفلسطيني لـْطـَةالس عم ةسميه الرلی اتـِّفاقياتع الصُّهيوني الکيان داس  

رژیم صهیونیستی توافقات رسمی خود با تشکیالت خودگردان فلسطین را 
  زیر پا گذاشت. 

  
  الدبابة: 

  
  تانک 

 کو ذل مصر عم دوديالح الشـَّريط به قـُراباتبد الصُّهيوني الکيان نـَشـَر
  يثير تـَساؤالت کـَثيرةًَ.

رژیم صهیونیستی تانک هاي خود را در نزدیکی نوار مرزي مصر مستقر 
  کرده که این امر سوال هاي بسیاري را بر می انگیزد.

  
 :لوماسيبالد  

  

تـَستـَقـْبـِلُ هذه المدينـَة عشرات من الدبـْلوماسيين األجانِب الذين أتوا 
  للتوسط بين األطراف المتناحرة
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  دیپلمات
این شهر میزبان ده ها دیپلمات خارجی خواهد بود که براي میانجیگري 

  میان گروه هاي درگیر حضور پیدا کرده اند. 
  الدرع 

 :الصاروخي  
  

  سپر موشکی

سمحتْ تـُرکيا للـْواليات المتـَّحدة بـِنـَشـْر درعها الصَّاروخي في 
  أراضيها. 

ترکیه به آمریکا اجازه داد تا سپر موشکی خود را در خاك این کشور مستقر 
  سازد.  

  
  الدستور: 

  
  قانون اساسی

اإليراني تورسالد ددح و  لـَقـَد ةالتـَّشريعي لـْطـَةالس نکـُلٍّ م صَالحيات
.ةو التـَّنـْفيذي ةالقضائي  

قانون اساسی ایران اختیارات هر کدام از قواي مقننه، قضائیه و مجریه را 
  مشخص کرده است.

  
 :شـَّند  

  
راه اندازي کرد، 

  کلید زد

المسال في العالـَم و الـَّذي تـَبـْلغُ  دشـَّن الشيخُ حمد، أکـْبر مصْنـَع للـْغاز
  مليار دوالر أمريکي. ۱,۲تـَکـْلفـَتـُها 

 1,2شیخ حمد بزرگ ترین کارخانه گاز مایع دنیا را که هزینه آن بالغ بر 
  میلیارد دالر است، راه اندازي کرد.

  
  دعا إلی: 

  
فراخواند به، دعوت 

  کرد به

دعا المرشد األعلى للجمهوريا ةةـَل السالميدى اسـْقتالثاَءـُّه الثبال الرئيس 
إ اللبنانيلى وحدة اللبنانيين في مواجهر إسرائيلـَطخَ ة.  

سه شنبه خود با رئیس رهبر معظم جمهوري اسالمی ایران در دیدار روز 
  فراخواند.مقابله با خطر اسرائیل جمهور لبنان مردم این کشوررا به وحدت در
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  الدعارة: 

  
  فحشا

 ةکافـَحمل ضْع تـَشريعاتفي و اقـَةل السبول الدأو نم لـَدهذا الب کان
.ةالدعار  

  این کشور از اولین کشورهاي پیشگام در وضع قوانین مبارزه با فحشا بود. 
  

  الدعاية: 
  

  تبلیغ

وسائل اإلعالم و تـَقـَنيـّات االتـِّصال، تـَغـَيرتْ مع تـَطـَور و تـَوسع دور 
.ةالدعاي أساليب  

با تحول و گسترش نقش رسانه ها و فناوري ارتباطات، شیوه هاي تبلیغ نیز 
  تغییر کرده است.

  
  دعم األسعار: 

  
  یارانه 

وزير المالية: تـَرشيد دعم األسعار ال يعني زيادة األسعار بلْ مواجهة 
  السماسرة. 

وزیر دارایی: هدفمند سازي یارانه ها نه به معناي افزایش قیمت، بلکه (در 
  حکم) مقابله با واسطه ها است. 

  
 :ينفينـًا بإس قد  

  
  اختالف افکند

الصِّراع الداخلي الـَّذي بدأ في الستينات دق إسفينـًا بين المجموعتـَين و 
  أحدثَ فـَصْال فعليـا بينـَهما. 

درگیري داخلی که در دهه شصت آغاز شد باعث اختالف میان دو گروه و 
  جدایی عملی آن دو شد. 

  
  الدمار الشامل: 

  
  

أرضُ الرافدين تـَحتَ ذريعة اسقاط الطاغية و الکـَّشـْف عن  تـُحتـَلُّ
  أسلـِحة الدمار الشـَّامل.
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  کشتار جمعی
سرزمین عراق به بهانه نابودي دیکتاتور و کشف سالح هاي کشتار جمعی 

  اشغال می شود. 
  

 :رمد  
  

  تخریب کرد

البـُنية التـَّحتية للـُبنان فـَسيکون المقابـِلُ هـَدد نَصر اهللا إذا دمرتْ اسرائيلُ 
.تيـَّةها التـَّحبـُنيـَت ميرتـَد  

نصر اهللا تهدید کرد که اگر اسرائیل زیرساخت هاي لبنان را تخریب کند 
  بهاي آن را با تخریب زیرساخت هایش خواهد داد.

  
  دور فاعل: 

  
  نقش فعال 

 لی العالـَم أنع طق األوسل في الشـَّرالفاع ر اإليرانيوبـِالد تـَرفيع
.ديدالج  

  جهان باید به نقش فعال و کارساز ایران در خاورمیانه جدید اعتراف کند. 
  

  دورة الوقود: 
  

  چرخه سوخت

 ةرود الکتلی املدان عالب قيةة بدساعم ،أعضاِء الوکالـَة واجـِبات نم
.ويالنـَّو قودالو  

اعضاي آژانس باید به دیگر کشورها در دست یابی به چرخه سوخت هسته 
  اي کمک کنند. 

  
  الدولـَة: 

  
  کشور

الدكتور جهاد ة السوري ةالخارجي ةوزار مِاسـِب يمسالر قاطـَّالن قالَ
  ـَة.قـَطـْالمن يف ةغايـْلل ةمـِهم ـَةلود ايران  ني إمقدس

دکتر جهاد مقدسی، سخنگوي رسمی وزارت امور خارجه سوریه گفت که 
  ایران کشور بسیار مهمی در منطقه است. 
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 أي دون  
 :فـُّظتَح  

بدون هیچ گونه 
  محافظه کاري

.فـُّظتـَح أي دون لی القـَضايا السياسيةع ضورالح لـَّقع  

حاضران بدون هیچ گونه محافظه کاري واکنش خود را نسبت مسائل 
  سیاسی اعالم کردند.  

دون سابـِـق 
  إنـْذار: 

  بدون هشدار قبلی

  موظـَّفـًا معظـَمهم يمنيون دون سابـِق إنـْذار.  ۲۰سرحتْ هذه القـَناة 

کارمند خود را که بیشتر آنها یمنی بودند، بدون  20این کانال (شبکه) 
  هشدار قبلی اخراج کرد. 

  ذاتَ طابــِع 
 :إلـْزامي  

  
  الزام آور

مع األسف الشـَّديد، نـَجـِد أن القرارات الـَّتي تـَم إتـِّخاذها من جانِبِ 
  إلزامي.الجمعية العامة لـَيست ذاتَ طابـِع 

با تاسف فراوان می بینیم تصمیماتی که از سوي مجمع عمومی سازمان 
  ملل اتخاذ شده، الزام آور نیست. 

  
  الذخيرة: 

  
  گلوله

إستـَخْدمت الشـُّرطـَة البحرينية الذخيرة الحية و المطاطية و قـَنابـِلَ الغاز 
 .تـَظاهرينتـَفريق المموع للديـِّل لسالم  

پلیس بحرین از گلوله هاي جنگی و پالستیکی و گازهاي اشک آور براي 
  متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد.  

  
  الذريع: 

  
  مذبوحانه 

 ةکافـَحهم الذريع في متـَرفوا بـِفـَشـَلتـّی يعة حيهم الشَّجاعتْ لـَدلـَيس
  االرهابِ.

شجاعت آن را ندارند که به شکست قطعی شان در مبارزه با تروریسم 
  اعتراف کنند. 
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  الذريعة: 

  
  
  

  بهانه

 ماتجه إن اإليراني ئيسلی  ۱۱قالَ الرسبتمبر ع ةدتـَّحالم الواليات
األمريکية "تـَلـْفيق کـَبير" و إنـَّها استـَخـْدمتْ ذلك كـَذريعة لـِغـَزْو 

.العراق و أفغانستان  

رئیس جمهور ایران تاکید کرد که حمالت یازده سپتامبر ایاالت متحده یک 
و دروغ ساختگی بزرگ می باشد و به عنوان بهانه اي براي اشغال عراق 

  افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.
  
  ذکـْری: ال
  

  یاد روز، یادبود

 ةمقاوصار المکری انـْته الـَّتي ألقاها في ذتماهللا في کـَل قالَ حسن نصر
  االسالمية بـِلـُبنان: المقاومة أقـْوی من أي وقـْت مضی.

حسن نصر اهللا در سخنرانی که در یاد روز پیروزي مقاومت اسالمی لبنان 
  ایراد فرمود، گفت: مقاومت بیش از هر زمان دیگري قوي شده است. 

  
  ذهب هباًءا: 

  
  هدر رفت 

حاولـَت الحکومة فـَضَّ النـِّزاع بين العشيرتـَين ؛ إال أن مساعيها ذهبتْ 
  هباًءا.

دولت در جهت حل (رفع) درگیري میان دو قبیله تالش کرد ؛ ولی 
  تکاپوهایش به باد رفت. 
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  اءاء والزّباب الرّ
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
  : ةيؤرال
  

  دیدگاه

اس إلی ـّالن يةؤرر ـُّيـَغـَت ةرورلی ضَ" عيقمشه ا يالسيد "حسين اله دـَّأک
بِاألد.  

سید حسین الهی قمشه اي، بر ضرورت تغییر نگرش مردم به ادبیات تاکید 
  کرد. 

  
  رئيس الوزَراِء: 

  
  نخست وزیر

رئيس راِءزَالو السوري يـِّكؤد أهمية المـَكشارالشَّ ةعبية ـَعالفي مجة 
 .الدـِضايا البـَق

بر اهمیت مشارکت ملت در حل مسائل کشور تاکید  نخست وزیر سوریه
  کرد.

رئيس هة ئَي
  : كانراأل
  

رئیس ستاد 
  مشترك 

أرکان الجيش الصُّهيوني السابـِق: ئة يه ئيسرقالَ جابي أشکنازي، 
  استـِخـْدام الخيار العسکـَري ضد ايران يحوي علی مخاطر مخـْتـَلفـَة.

گابی اشکنازي، رئیس پیشین ستاد مشترك ارتش رژیم صهیونیستی گفت: 
  استفاده از گزینه نظامی علیه ایران خطرات مختلفی را به دنبال دارد. 

  الراتب: 
  
  

 ۴۰۰يتم خَصْم الضَّريبة شَهريا من مرتـَّبات كـُلِّ معلـِّم يزيد راتبه عن 
 .كافـَآتالم نها مخَصْم دوالر أمريكي و ال يتم  
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حقوق   دستمزد،
 400هر ماه، مالیات از دستمزد آموزگارانی که حقوق ماهیانه شان بیش از   ماهیانه

  نمی شود. دالر است، کم می شود ؛ البته از مزایا مالیات کم 
  

  الراهن: 
  

  کنونی

 نم أکـْثـَر ن في أبيي  ۱۵۰قالَ إناهتال الربـَبِ القوا بـِسشـَخْص فـَر ألف
  واصفـًا الوضْع فيها بـِالمروع.

هزار نفر به خاطر درگیري هاي کنونی در ابیی  150وي گفت که بیش از 
  گریخته اند. وي وضعیت این منطقه را هولناك توصیف کرد. 

  
 :الرأي العام  

  
  افکار عمومی

 في حالـَة العالمي أي العامالر أمام ماليو الصُّهيوني الکيان حفـَقـَد أصْب
 أي نأ موأس يضی.هم قـْتو  

امروز وضع رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان بدتر از هر زمان 
  دیگري است. 

  
  الرتيب: 

  
  یک نواخت

ـَّال إنذين صَـَتيورون علَم الممـِّلع هـَّأن لىع علٌم رال تيب ـَغـَتييوال ر 
َتيبـلُد يخطـَف ئونهـَط مبيعة علم الممـِّلع.  

کسانی که گمان می کنند کار معلم یک کار یکنواخت و بدون هیچ تغییري 
  است، برداشتی اشتباه از ماهیت کار معلم دارند.

  
  رجالُ األعمال: 

  
  بازرگانان، تاجران

ـَطـِراب تْأقامة رجال األعمال يوالماضي  الثاِءــُّالث مفـُطور عـْنـُفـِل بمق د
ـَلى شالشيراتون عرف زيارة ـْفود سوري تجاري رفيع الموىـَتس.  

زرگانان روز سه شنبه گذشته صبحانه کاري را در هتل شرایتون و بااتحادیه 
  به افتخار دیدار یک هیات بلندپایه بازرگانی سوریه برگزار کرد. 
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  رخاء: 

  
  رفاه 

  

 ةالذري الطـَّاقـَة ةسسؤم ئيسة قالَ رويالطـَّاقـَة النـَّو متـَخـْدتـَس ايران ان
.لـَةالنـْتاج القـُنـْب بـِها ولـَيسشـَعخاِء للـِتـَحقيق الر  

رئیس سازمان انرژي اتمی گفت که ایران انرژي اتمی را نه براي تولید 
  بمب، بلکه براي تامین رفاه ملت خویش می خواهد. 

  
  رد الفعل: 

  
  واکنش

  

 اآلن يو ه االوروبي االتـِّحاد عم ضاتفاوالم ئـْنافتاس ضَتْ ايرانرع
.ل االوروبيعالف دظار رفي انـْت  

ایران پیشنهاد از سرگیري مذاکرات با اتحادیه اروپا را داده و در حال حاضر 
  منتظر واکنش این اتحادیه است.

  
 :ددر  

  
  تکرار کرد

  

 نم لَّـَق ة"، ولكندح"الو اس شعارـَّالن ةـَنسـْلى ألع ددرـَما ت اثيرـَك
يـَتسوعب ملولَد الو"حدميتـَها. "ةوأه  

بسیار اتفاق افتاده است که شعار وحدت بر زبان مردم تکرار می شود ؛ ولی 
  تعداد اندکی از افراد مفهوم و اهمیت آن را درك می کنند.

  
  ردع: 

  
  

  بازدارندگی
  

 ةوـُق نناه مـْبسـَما ك تنيسفي الك ةالخارجي القاتالع ةـَنجـَل ئيسرقالَ 
ردع بعد الرـَقـْأف بوبِصْصاص المـْتداه صواريخُنا إي القـُدس. راياس  

رئیس کمیسیون روابط خارجی کنست گفت: موشک هاي گروهان هاي 
قدس، قدرت بازدارندگی را که بعد از عملیات سرب گداخته کسب نمودیم، 

  از ما سلب کرد.  
  رزْمة 

  اإلقـْتراحات: 
» الجزيرة«قالَ مصْدر مقـَرب من مجلـِس األمن القـَومي اإليراني لـ 
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  بسته پیشنهادي

  أمس، إن رزْمة االقـْتراحات الـَّتي ستـَطـْرحها طـَهران تـَتـَناولُ قـَضيتـَين.

یک منبع نزدیک به شوراي امنیت ملی ایران روز گذشته به الجزیره گفت: 
  بسته پیشنهادي که ایران ارائه می کند، به دو مسئله می پردازد.

  
  الرسوم: 

  
  تعرفه ها

 المصري کلتـَهسالم لـَتمة، حمارکيسوم الجعاتُ تـَخـْفيض الرشائ
 .ياراتراِء السل في قرار شهلی التـَّمع  

شایعه هاي مربوط به کاهش تعرفه هاي گمرکی، مصرف کننده مصري را 
  بر آن داشت تا در تصمیم خود براي خرید ماشین درنگ کند. 

  
 :شَقر  

  
  کردپرتاب 

 ةالصُّهيوني ةيکـَرسالع السيارات جاها تجارأح األطـْفالُ الفلسطينيون شـَقر
  دفاعا عن وطـَنِهم و أرضهـِم.

کودکان فلسطینی براي دفاع از میهن و سرزمین خویش به سمت 
  خودروهاي نظامی صهیونیستی سنگ پرتاب کردند.

  
  رصٌّ الصُّفوف: 

  
  

  اتحادوحدت، 

 ةيونيالصُّه خـَطـَّطاتالم ةهواجمل صِّ الصُّفوفر ةأشاروا إلی ضَرور
مؤکـِّدين علی أن فلسطين ستـَبقی القـَضية المرکـَزية للـْعربِ و 

.مينلسالم  

آنها به ضرورت وحدت جهت رویارویی با طرح هاي صهیونیست ها اشاره و 
ه فلسطین باید مسئله و موضوع محوري عرب ها و تاکید کردند ک

  مسلمانان باقی بماند.  
  

  رضَخَ: 
ال تـَرضخُ ايران أمام ضُغوطات الواليات المتـَّحدة بلْ تـُواصلُ جهودها 
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سر تسلیم فرود 

  آورد

 .ةويالنـَّو ةــَّقـَني   في امتالک الت

ایران در برابر فشارهاي آمریکا سر تسلیم فرود نمی آورد بلکه تالش هاي 
  خود براي دست یابی به فناوري هسته اي را ادامه می دهد.  

  
  رعاية: 

  
  نظارت، حمایت، 

 ةرعايــِب سالح البحرأسيس ـَتـِسين لموالخَ ةعـِرى السابـْالذكتـَم احتفالُ 
بشارئيس السيد الر األسد القائد العام ـْللجش ي .السوري  

جشن پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس نیروي دریایی تحت نظارت بشار 
  اسد، رئیس جمهور و فرمانده کل ارتش سوریه برگزار شد. 

  الرفاهية: 
  

  رفاه 

.نينواطلـْمة لفاهيالر بـِشـَکـْل تـُحـَقـِّق بواتالر تلـَيس  

  حقوق ها به شکلی نیست که بتواند رفاه را براي شهروندان به ارمغان آورد.
  

  رفـَضَ: 
  

رد کرد، مخالفت 
  کرد

لـَقـَد رفـَع المتـَظاهرون اليمنيون الفتات تـُطالب بـِاسقاط النظام و 
  تـَرفـُضُ الحرب األهلية.

گرفته بودند که در آن تظاهرکنندگان یمنی پالکاردهایی را در دست 
  درخواست نابودي نظام و مخالفت با جنگ داخلی مطرح شده بود.

 فـَعر  
  الشـَّکـْوی: 

  
  اقامه دعوا کرد

 مـُث قـَد رفـَع المصَلـُّون الشـَّكـْوی فـَاحـتـَجزتـْه الشـُّرطـَة لـيومين
  .هراحس ـَتْقـَلـْطأ

نمازگزاران علیه وي اقامه دعوا کردند که پلیس دو روز او را بازداشت و 
  سپس آزاد کرد. 

  
 ةفروضَالم يودـُع القـْفر لىع ياألمريك ابِوـُس النـِلجموافـَق أعضاُء 
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  رفـْع القـُيود: 
  

  لغو محدودیت ها

ـِّلى التعجارة مروسيا ع.  

اعضاي مجلس نمایندگان آمریکا با لغو محدودیت هاي اعمال شده در 
  خصوص تجارت با روسیه موافقت کردند. 

  
  رفيع المستوی: 

  
  بلندپایه

وزير الدفاع و إسناد القـُوات المسلـَّحة االيرانية سيـَقوم بـِزيارة إلی کابلَ 
  المستـَوی خاللَ األيام القـَليلـَة القادمة. علی رأس وفـْد عسکـَري رفيع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح طی چند روز آتی در راس یک هیات 
  بلندپایه نظامی از کابل دیدار خواهد کرد. 

  
  رقابة: 

  
  نظارت

أسهم في منـَظـَّمة خيرية تـَقولُ إن تـَخـْفيف الرقابة علی أسواق العالـَم 
.ثفي العالـَم الثـَّال ةجاعالفـَقـْر و الم شـْکـِلـَةتـَفاقـُم م  

یک نهاد خیریه می گوید که کاهش نظارت بر بازارهاي جهان در تشدید 
  مسئله فقر و گرسنگی در جهان سوم نقش داشته است.

  
 :ياسيقـَم القالر  

  
  رکورد

لألنـْباِء أن إسرائيلَ سجلـَتْ رقـَما قـِـياسيا في » نبراس«أفادتْ وکالـَة 
.ةکـَريسالع اتدعتـَصْدير الم  

آژانس خبري نبراس گزارش داد که اسرائیل در عرصه صدور تجهیزات 
  جنگی رکوردي را به ثبت رساند. 
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  الرمز: 

  
  سمبل، نماد

ـَّاعرةَ  ـَة الش ـَتْ هذه الصَّحيف ـَّتي وصَف ـْنية آياتَ القرمزي ال البحري
ـَمع" ـَّها "رمزٌ لمقاومة الق ـَتْ أمس، بأن ـِن   سج

بانوي شاعر بحرینی که روز  "آیات القرمزي"این روزنامه، 
گذشته به زندان افتاد را نماد و سمبل مقاومت در برابر 

  سرکوبگري دانست.  
الروتين 

 :کوميالح  
  

  تشریفات اداري

 جودو و راءاتطِء االجن بلـِه في التـَّخـَلـُّص من أمع األنصاري برأع
.ةالتـِّجاري التبادطـِّلُ الميع دزائ کوميروتين ح  

انصاري ابراز امیدواري کرد که کندي در انجام اقدامات و وجود تشریفات 
  برطرف شود.  بی فایده اداري که مبادالت تجاري را معطل می گذارد،

  
  الروح الرياضية: 

  
  روحیه ورزشکارانه

 اکل شـُبفـَين داخده ةوح الرياضيبـِالر فاظتاالح عم لَ الالعبونجس
  الخـَصْم بـِرکـْلـَتـَي تـَرجيح.

بازیکنان با حفظ روحیه ورزشکارانه با دو ضربه پنالتی دو گل وارد دروازه 
  حریف کردند.

  
  رهان علی: 

  
شرط بندي بر، 
  حساب کردن روي

 أن العرب نـَحن ةنا الخارجيتسياس أبـِنا و ميزاتد نهذا م حلـَقـَد أصْب
  نـَقوم بـِالرهان علی  الحصان الخاسر.

این به عادت و ویژگی سیاست خارجی ما عرب ها تبدیل شده است که بر 
  اسب بازنده شرط بندي می کنیم.  

  الرهين: 
  يبـْقی العراق و بـِذرائع مخـْتـَلفـَة رهينـَة االحتالل. 
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  عراق به بهانه هاي گوناگون در قید اشغال می ماند.  در قید، در بند

  
  ريثـَما: 

  
تا   تا زمانی که،

  وقتی  که 

 تـَّجـِهينيوتـَهم مکوا بيـتر أن ةلـْدهذه الب کـّانس مالُ العـُنـْففـَعـَتْ أعد
.ضاعأ األوديـْثـَما تـَهکان آخـَر رإلی م  

اقدامات خشونت بار ساکنان این شهرك را بر آن داشت که تا زمان آرامش 
  اوضاع، خانه هاي خود را ترك کنند و به جایی دیگر بروند. 

  
  ر: زائال
  

  بازدید کننده

 ـَييونـْلم يوالح لُـِبـْقـَتسـَو ت تابٍک ـَييونـْلم وحـَة نبـَتـْکهذه الم مضُـَت
زائـَنر سويا من ب.و األجانِ المصريين  

این کتابخانه حدود دو میلیون کتاب را در خود جاي داده است و هر ساله 
  پذیراي دو میلیون بازدید کننده مصري و خارجی است.

  الزائف: 
  

  دروغین

  يحاولُ الکيان الصُّهيوني بـِادعاءاته الزائفـَة تـَحسين صورته في العالـَم. 

رژیم صهیونیستی با ادعاهاي دروغین خویش می کوشد تا چهره خود را در 
  جهان بهبود بخشد. 

 زُرافات  
  ووحدانا: 

  
دسته دسته و فرد 

  فرد

حان وقـْتُ الصَّالة فـَـتـَدفـَّقوا زُرافات ووحدانا إلی الجامع و تـَوضَّأوا 
  ألداِء فـَريضَـتهم. 

افراد دسته دسته و فرد فرد راهی مسجد جامع شدند زمان نماز فرا رسید و 
  و براي اداي فریضه نماز وضو گرفتند.

  
  زَرع األلـْغام: 

بدأ الجيشُ الصُّهيوني بـِزَرع األلـْغام علی امتداد الحدود مع سوريا 
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  مین گذاري

  خارقـًا بـِذلک القـَوانين الدولية.

ام به مین گذاري در امتداد مرزهاي خود با سوریه ارتش صهیونیستی اقد
  کرده و با این کار قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است. 

  زَعزَعة: 
  

  متزلزل ساختن،
  آشفته ساختن

وظـَّفـَت االدارةُ األمريکية جميع إمکانياتها لزَعزَعة الوضْع الداخلي في 
  فـَشـَلـَتْ.ايران لکنـَّها 

دولت آمریکا تمامی امکانات خود را براي آشفته ساختن وضعیت داخلی 
  ایران به کار گرفت ؛ ولی شکست خورد.

  
  زُمرة: ال
  
  
  

  گروهک

ة هابيرإ ةًرمزُ نإع لـَّطم نير أمدصْم قالـَتْ هذه الوکالـَة نـَقـْال عن
طار وي في ممالد هابيرجوم اإلاله راَءو تْـَخاص كانأشْ ٧ نم فـَّألـَتـَت

  .٣٦ قوطن سع رـَفذي أسـَّموسكو ال

این خبرگزاري به نقل از یک منبع آگاه امنیتی اعالم کرد یک گروهک 
تروریستی متشکل از هفت نفر در حمله خونین تروریستی که در فرودگاه 

  جان سپردند.تن  36مسکو رخ داد، دست داشته اند. در این حمله 
  

 :دزَو  
  

  مجهز کرد

 ةـيار قـَديمطـَع غخـْدام قتتْ بـِاسالشـَّرکـَة اتـُّهـِم إلی أن رصادالم تـُشير
  في الطـَّائرات الحربية المبيعة للجزائر.

به گزارش این منابع، شرکت متهم به استفاده از لوازم یدکی قدیمی در 
  هواپیماهاي جنگی فروخته شده به الجزایر است. 

  
  زُهاَء: 

 ۴۰إنـْفجار کـَبير في عاصمة روسيا أسفـَر عن مصْرع ما ال يقـِلُّ عن 
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  در حدود

  شـَخـْص.  ۳۰۰شـَخـْصًا و إصابة زُهاَء 

تن و زخمی  40بزرگ در پایتخت روسیه به کشته شدن دست کم انفجاري 
  تن انجامید. 300شدن حدود 
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  باب السین والشّین
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
  سائد: ال
  

  کنونی

 ةهوريمفي ج دالسائ عضْالو بٍـَثـَن كع براقي فريقياال حادـِّاإلت
ـْقويمالكونغو الدراطية.  

اتحادیه آفریقا وضعیت کنونی جمهوري دموکراتیک کنگو را از نزدیک 
  دنبال می کند.

  سابـِق لأوانِه: 
  

  زودهنگام

  شائول موفاز: أي هجوم سابـِق ألوانِه علی سوريا، سيکون خَطـَأ فادحا.

موفاز: هر گونه هجوم پیش زودهنگام به سوریه، یک اشتباه بزرگ خواهد 
  بود. 

  سباق التـَّسلـُّح: 
  مسابقه تسلیحاتی

  قـَد تـَوسعتْ في أيامنا هذه رقـْعة التـَّهديد و سباق التـَّسلـُّح.

  در این روزها دامنه تهدید و مسابقه تسلیحاتی گسترش یافته است.
  
  سجون: ال
  

  زندان ها

بعضُ القـُوی خاصَّة تلک الـَّتي تـَدعي و بـِشـَکـْل حصْري أنـَّها تـَرعی 
  حقوق اإلنسان تـُقيم السجون السرية معارضَة لقـَوانين القـَضاِء.

برخی از قدرت ها و به ویژه مدعیان انحصاري حقوق بشر، بر خالف 
  هاي مخفی بر پا می کنند.معیارهاي دادرسی زندان 
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  سحب الجـِنـْسية: 
  

  لغو تابعیت

 ةلی الجـِنسيصول علـِلح يتيةه الکـُوجـِنـْسيـَّت بحس يطـْلـُب يتيکـُو
.ةااليراني  

یک فرد کویتی به منظور دریافت تابعیت ایرانی، خواستار لغو تابعیت کویتی 
  اش شد. 

  
  سحب القـُوات: 

  
بیرون کشیدن 

  نیروها
  

أدانـَت اللـَّجنـَة البرلـَمانية بـِشدة التـَّدخـُّلَ العسکري السعودي في 
.لـَدهذا الب نها مبِ قـُواتحين و طالـَبـَتـْها بـِسرحالب  

این فراکسیون پارلمانی به شدت دخالت نظامی عربستان در بحرین را 
ربستان خواست تا نیروهایش را از این کشور بیرون محکوم کرد و از ع

  بکشد.
  
  سخـَط: ال
  

  خشم

ـَفيلدرز ق وكاند عـبر عن ـَخسطه ملُـْبـَق ن في مـَلقابة مع ـَّلـَجمة  ”
  .اشارـِتـْان التـِجر المـَثـْكأ ةنديـَالهول” السفير

هلند، » السفیر«فیلدرز پیش از این و در مصاحبه با مجله کثیر االنتشار 
  خشم خود را از این امر اعالم کرد.  

  
  سد الطـَّريق: 

  
  بستن راه

سد الکيان الصُّهيوني الطـُّرق أمام وصول الطـَّعام و الدواِء و الوقود إلی 
  قطاع غـَزَّة لمدة سنـَتـَين.

رژیم صهیونیستی به مدت دو سال راه ها را به روي ورود غذا، دارو و 
  سوخت به نوار غزه بست. 
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 :والح الجس  
  
  

  نیروي هوایی
  

ـَّف ما  ـَثـ ـْل مک ـَک ـِش ـَة صَنعا ب ـَصَف سالح الجو اليمني مدين ق
ـْصًا. ۲۰أدی إلی مصْرع  ـَخ   ش

بمباران گسترده شهر صنعا زد که نیروي هوایی یمن دست به 
  تن شد. 20این امر منجر به کشته شدن 

  
  السالم: 

  
  

  صلح 

 عام دودةُ إلی حدولی اسرائيلَ العع ل  ۱۹۶۷قالَ اوباما إنـَّه يجـِبأج نم
  تـَحقيق السالم في الشـَّرق األوسط مما أثار ردود فعـْلٍ اسرائيلية. 

گفت که براي تحقق صلح در خاورمیانه، اسرائیل باید به مرزهاي اوباما 
  باز گردد که این امر واکنش هاي صهیونیست ها را برانگیخت. 1967سال 

  السلـْطـَة 
  التـَّشْريعية: 

  
  قوه مقننه

ع مـَتجالم ةي حاجحو نم وانينـَالق عرـَشـُت نم ية هيريعـْشـَّة التـَطـْلـُّسال
والدـَلوـُو تأ ةصادق على قرارات رـَطـْلئيس السـْنـَّالت ةفيذية.  

قوه مقننه نهادي است که با الهام از نیازهاي جامعه و کشور قوانین را 
  تصویب می کند یا با تصمیمات رئیس قوه مجریه موافقت می نماید.

السلـْطـَة 
  التـَّنـْفيذية: 

  
  قوه مجریه 

، في ةالسياسي اتعيجرالم مهأ نم ة في ايرانفيذيـْنـَّة التـَطـْلالس ربـَتعتـُ
ـَلبد يعد مْأ نهم ـَقـَطـْلدان منبرق األـَّالش ةوسط.  

در ایران که یکی از مهم ترین کشورهاي منطقه خاورمیانه به شمار می 
  رود، قوه مجریه از مهم ترین نهادهاي سیاسی تلقی می گردد. 
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السلـْطـَة 
  الفلسطينية: 

  
تشکیالت 
  خودگردان

 ينـَّع ب ـِّفاق أوسلو الموق ـَة الفلسطينية نِتاج ات ـْط ـْشاُء السل کان إن
ـَّحرير الفلسطينية (م.ت.ف) و اسرائيلَ. ـَّمة الت ـَظ   من

ایجاد تشکیالت خودگردان نتیجه توافق نامه اسلو بود که 
میان سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و اسرائیل به امضا 

  رسید.
السلـْطـَة 

  القـَضائية: 
  

  قوه قضائیه

 دواح لِّـُكل نمضَـُ، وتاتريوالح عمـَتجة المضائيـَة القـَطـْلمي السحـَت
ـَظـَحافالمة على حقوقهم األساسية. 

قوه قضائیه از جامعه و آزادي هاي اجتماعی حمایت می کند و حفظ حقوق 
  اساسی را براي آحاد افراد جامعه تضمین می نماید.

  السلـْمي: 
  

  مسالمت آمیز

  .الذرية ةـَكالالو رافـْاش تَحـَت يرجـَمية تـْلالسوية وـَّالن ة ايرانـَطـِشـْأن

فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي ایران تحت نظارت آژانس بین المللی 
  انرژي اتمی انجام می گیرد.

  
سالقانون:  ن  
  

  وضع قوانین
  

کان البرالصُّ لمانـَ(الکنيست) ق هيونيد سن ـْإث هذا القانونأزْ رمة سادت 
العالقات بين وزارة يفاع األمرالدکية و وزارة الحالصُّ بِرهيونية.  

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) این قانون را به دنبال بروز بحرانی که 
بر روابط میان وزارت دفاع آمریکا و وزارت جنگ این رژیم حکمفرما شده 

  بود، وضع کرد.
  سوق اإلستهالك: 

الغـَرضُ من انـْشاِء مراکز الحجر الصحـِّي هذه، المراقـَبة ألنواع اللـُّحوم 
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  بازار مصرف

.الکهتها إلی سوق االسلَ نـُزولقـَب  

هدف از تاسیس این مراکز قرنطینه بهداشتی، نظارت بر انواع گوشت قبل از 
  ورود به بازار است.

السياسة 
  اإلنـْکماشية: 

  
  سیاست انقباضی

 کذلرها ولتـَقـْليل خـَسائماشية لة انـْکسياس دتـَمنـَبية تـَعاألج نوکالب
  نـُشاهد تـَراجعا ملحوظـًا في إعطائها القـَرضَ لألشْخاص. 

بانک هاي خارجی سیاستی انقباضی را پیش گرفته اند و به همین خاطر 
  شاهد کاهش ملموس در دادن وام به اشخاص هستیم. 

  سيطـَرة علی: 
به کنترل 
درآوردن، اعمال 

  سلطه کردن

 :روسي فيصَحـَيطالسریلة ع طائرـَّالت ةجيس االمرسأ كيةبـُق تْزَرة و
ايران العـَكسمـَلعالرية ل. 

یک روزنامه نگار روس: کنترل هواپیماي جاسوسی آمریکا قدرت نظامی 
  ایران را به جهانیان نشان داد.

  
  السيولـَة: 

  
  نقدینگی

 ةدارافي  مشاكلَ جِهواـُتمن قَبلُ بأنَّها  اعتَرفَتْد ـَق عوديةلسا تـَکانو
يولـَةعلیو الس ةطريالتَّضَخُّم. الس  

عربستان پیش از این اعتراف کرده بود که مشکالتی را در زمینه مدیریت 
  نقدینگی و کنترل تورم دارد. 

  
  شُؤون: ال
  

  امور

 ةخـُّل في شُؤونِها الداخليم التـَّددة بـِععوديالس نياليم بالشَّع بيطال
  الخـَليجي.رافضًا مقـْتـَرحات مجلس التـَّعاون 

ملت یمن ضمن رد پیشنهادهاي شوراي همکاري خلیج فارس، از عربستان 
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  خواست تا از مداخله در مسائل داخلی اش بپرهیزد.
  

  الشائک: 
  

  بغرنج

 هـُناکـَق تُّسـَتـْنـَة تـَكضايا شائظر الرئيس لَـِبـْقالم لمصر أباها زُرة عاد
ناألم.  

شش مسئله بغرنج در انتظار رئیس جمهور آتی مصر است که مهم ترین آن 
  بازگرداندن امنیت می باشد. 

  
  شارع: ال
  
  

  توده مردم

 عهما مقاءاتن أمريكيين ليدوفم ةـَلواصَم غاضب من ستانيالباك ارعـَّالش
المسؤولين وزُ الباكستانيينـَالق ماِءعبائل في المناطق الحدودية مع 

أفغانستان.  

توده مردم پاکستان از ادامه دیدارهاي فرستادگان آمریکا با مسئوالن 
  پاکستانی و رهبران قبایل در مناطق مرزي افغانستان خشمگین هستند. 

  
  الشاغر: 

  
  خالی

بعد رحيل هذا الشـَّاعر الكـَبير الـَّذي أبهر العالـَم بـِشعره، بقي مكانـُه 
  شاغرا. 

بعد از وفات این شاعر بزرگ که جهان را با شعر خود در بهت و حیرت فرو 
  جایش خالی ماند.   برد،

  
  شـَتـّی: 

  
  مختلف، گوناگون

شـَـتـّی أنـْحاِء الم نم جاَء اليهود ةنِداِء قادة لتـَلبـِـي إلی فلسطين ةمورع
.ةالصُّهيوني  

یهودیان در پاسخگویی به پیام رهبران صهیونیسم، از نقاط مختلف جهان 
  به فلسطین آمدند.
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 :بشَج  

  
  

  محکوم کرد

 ةالمصري ةكومالح عِمـَق مرارتة اسليوو الدـْفة العمـَّظـَنم تْبجشَ
لحريـَّالت ةعبير، بعد قيام الجـِش بياعتـَّتقال سة مار. نـُو   الث

پس از اقدام ارتش در بازداشت شش تن از انقالبیون، 
سازمان عفو بین الملل اقدام دولت مصر در تداوم روند 

  سرکوب حق آزادي بیان را محکوم کرد.
  

  الشـِحنـَة: 
  
  
  

  محموله

أفاد موقاالنتقاد“ ع ” ننـَقـْال عصْمر أمندسور يي أن السور شَيـْالجي 
أحا خـُطـَّةط بدخال شـَنحأ ةـِلسحيبـَك ةرة من ـّكعإ ارل لى داخ

  .ةيالسور ياالراض

پایگاه خبري االنتقاد به نقل از یک منبع امنیتی سوري اعالم کرد که 
ارتش سوریه طرح انتقال یک محموله بزرگ اسلحه از عکار به داخل 

  اراضی سوریه را خنثی کردند. 
  

 :دشَد  
  
  

  تاکید کرد

رية شـَدد نصر اهللا علی أن المناورات و التـَّدريبات اإلسرائيلية العسکـَ
.ش اإلسرائيلييبـِالج قة الفـَشـَل الذريع الـَّذي لـَحنـَتيج يه  

حسن نصر اهللا تاکید کرد که مانورها و آموزش هاي نظامی اسرائیل نتیجه 
  شکست مذبوحانه اي است که به ارتش اسرائیل وارد آمده است. 

  الشـَّراسة: 
  

  وحشیگیري

  .لَية اسرائراسـَش دـَقـَتـْه انـَّر ألنيبـَك ينسرـَف فـَّظوة مـَقالتـَم إ

یک کارمند بلندپایه فرانسوي به خاطر انتقاد از وحشی گري هاي اسرائیل 
  عزل شد. 
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 :دشَر  

  
  

  آواره کرد

 أن الفلسطينيين و تـَشـْغيل الالجـِئين ة إلغاثـَةليوکالـَة الدالو تأفاد
 نا ما کـَبيرددتْ عدشـَر بـَل إسرائيلَ قـَدق ننازل مم المدة هسياس

 .الفلسطينيين نينواطالم  

ان آژانس بین المللی امدادرسانی و ایجاد فرصت هاي شغلی براي پناهندگ
فلسطینی تاکید کرد که (اتخاذ) سیاست تخریب منازل از سوي اسرائیل 

  شمار زیادي از شهروندان فلسطینی را آواره کرده است. 
  
  شَرعية: ال
  

  مشروعیت 

 ةعيطاَء الشـَّروال ـ إعن األحسـ في أح ةلـْميالس وياتکـُلُّ التـَّس نيضَم
 ما تـَمه.لصاباغـْت  

تمامی طرح هاي سازش مسالمت آمیز ـ در بهترین حالت ـ تضمین بخش 
  اعطاي مشروعیت به اشغالگري صهیونیست ها است. 

  
  الشَرق األوسط: 

  
  خاورمیانه 

وصَف وزير الخارجية التونسي الصَّحوةَ االسالمية بأنـَّها مقـَدمة إلنـْشاِء 
 طسق أوشـَر.ديدج  

وزیر امور خارجه تونس بیداري اسالمی را مقدمه ایجاد یک خاورمیانه جدید 
  دانست.

  
 :شَريطـَة أن  

  
  به شرط آنکه

 حِبالر فصْنِ يكون ة أنـَريطشَعرضَ علي اثـْنان من أصْدقائي مشـْروعا 
  .ماهـَل

دو تن از دوستانم انجام طرحی را به من پیشنهاد دادند به شرط آنکه نیمی 
  از سود به آنها تعلق بگیرد. 
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  الشَظية: 

  
  ترکش

شـَظية في أنـْحاِء جسده أثناَء غارة جوية لمقاتـِلـَة  ۴۰قـَد أصيب بِـ 
 .کوميتـَشـْفی حسنـَقـْلـُه إلی م لی غَزَّةَ و تـَمع ةصُهيوني  

ترکش به  40در جریان حمله هوایی جنگنده صهیونیستی به نوار غزه، 
  یمارستان دولتی منتقل شد. نواحی مختلف بدنش اصابت کرد و به یک ب

  
  الشَعب: 

  
  ملت

 ثُ حاليا في يلـَندما يح جاهجِ تتـَفـَرالم قـِفوم االيراني بالشـَّع ـَقـِف
 .فلسطين  

ملت ایران هرگز مانند تماشاچی به حوادث کنونی فلسطین نمی نگرد. 
  (سکوت اختیار نمی کند)

  
 :ويبالشَع  

  
  

  پوپولیستی

تـُشـَکـِّلُ اإلجراءاتُ الشَّعبوية اإلقتصادية خَطرا ألي مجتـَمع في العالـَم 
.ةاالقتصادي ةتـَينی التـَّحبـِالب تـَمتـَه أن کوماتلی الحو ع  

اقدامات پوپولیستی اقتصادي براي هر جامعه اي در دنیا خطر محسوب می 
به زیرساخت هاي اقتصادي توجه داشته  شود و دولت ها وظیفه دارند که

  باشند.  
  

  الشَّعبية: 
  
  
  

  محبوبیت

أظـْهر استطـْالع للرأي أجراه معهد غالوب األميركي أن شـَعـْبيـَّة 
بـِسببِ أزْمـَة الدين العام  تـَراجعت وذلك  بـــــــــــــاراك أوباما الرئـيس

.ةدتـَّحالم الواليات صاداقـْت ددالـَّتي تـُه  

یتو گالوپ آمریکا انجام گرفت، نشان داد که نظرسنجی که توسط انست
محبوبیت باراك اوباما کاهش یافته که دلیل آن بحران بدهی هاي عمومی 

  است که اقتصاد ایاالت متحده را تهدید می نماید.  
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  شـَغـَب: 

  
  شورش، اغتشاش

جار ـُّلتلجاجية تاح ةًرظاهنية ماليم بِـَغشـَّال ةحـَكافم واتُـُق تْعمـَق
  صنعا اليوم الثـُّالثاء.  ةمالعاصـِب

نیروهاي ضد شورش یمن امروز سه شنبه تظاهرات اعتراض آمیز بازرگانان 
  در صنعا، پایتخت را سرکوب کردند. 

  
  شَن غارة: 

  
  حمله کرد

مساِء شـَنـَّتْ طائراتُ الحلـْف األطلسي الحربية بـِشـَکـْل متـَواصلٍ منـْذ 
.لـُسرابدينـَة طالخَميس م  

هواپیماهاي جنگی ناتو از شامگاه روز پنج شنبه به شکل مستمر به شهر 
  طرابلس حمله کردند.  

  
  الشَهادة: 

  
  گواهی، مدرك 

غـَير أنـَّها لـَم تـَلـْبـَثْ أن عادتْ إلی هذه المدينـَة حيثُ حصَلـَتْ علی 
ةعيها الجامتشَهاد.  

اما چیزي نگذشت که به این شهر که مدرك دانشگاهی خود را در آنجا 
  گرفته بود، بازگشت.

  
 :الشُيوعي  

  
  کومونیست

  

 ددع رونيقـَد وفياتيالس لی اإلتـِّحادهم عتيطـَرس انإب الشـُّيوعيون کان
.قيقيهم الحددن عبأقـَّلَ م مينلسالم  

در هنگام سیطره بر اتحاد جماهیر شوروي شمار مسلمانان را کومونیست ها 
  کمتر از تعداد حقیقی شان برآورد می کردند.
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  باب الصاد والضاد
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
 :رصاد  

  
مصادره کرد، ضبط 

  کرد

صادرـُّالش تنيـَّة ة ـَطراليمكاميرا مالصَّ نحـَّال فيذي يعـِب لُمـَكالوة 
  .داثحاأل ةطيـْغـَتـِه بهامم زاولُي ووه باِءـْنفرانس برس لأل

پرس را در حالی پلیس یمن دوربین یک روزنامه نگار آژانس خبري فرانس 
  پوشش خبري حوادث بود. مصادره کردکه وي مشغول انجام وظیفه خود در

  
  صادق علی: 

  
  تصویب کرد

 ةإقام شروعة مة الصُّهيونيکومالح قـَت۱۵۰۰صاد  ةتيطانياس ةدحو
  جديدة في القـُدس المحتـَلـَّة.

واحد شهرك نشینی صهیونیستی  1500دولت صهیونیستی طرح احداث 
  جدید در قدس اشغالی را به تصویب رساند.

  
   :صاروخال
  

  موشک 

دوروت سأة ـَنـَطوـَتـْسحماس، م ةـَکرـَحل ريـَکسالع ناحـِالج فصَـَق
  .واريخَصَ ةـَالثـَثـِة بـَّهيونيالصُّ

شاخه نظامی جنبش حماس شهرك صهیونیست نشین اسدوروت را با سه 
  موشک هدف قرار داد.

  
 :فيالصَح  

  

في حركـَة عدم االنـْحـياز صَحفيون من قـَد حضـَر قـِمة الدول األعضاِء 
  مخـْتـَلف البلدان في العالـَم.
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عضو   روزنامه نگاران کشورهاي مختلف جهان در نشست سران کشورهاي  روزنامه نگار

  جنبش غیر متعهدها حضور داشتند. 
  

  الصَّحوة: 
  

  بیداري

شـَجرة المقاومة  علی ضَوِء موجة صَحوة األمة اإلسالمية و تـَنامي
  اإلسالمية سقـَطـَتْ هـَيبة الکيان الصُّهيوني الزائفـَة.

در پرتو موج بیداري امت اسالمی و رشد و بالندگی درخت مقاومت اسالمی، 
  هیبت دروغین رژیم صهیونیستی فرو ریخت.

  
  صَّدع: ال
  
  

  شکاف، رخنه

لرأبِ الصَّدع في عالقاتها مع السعودية تـَبذلُ ايران قـُصاری جهودها 
.ةل اإلسالميوالد مأه نم رتـَبنِها تـُعکـَول  

از آنجایی که عربستان یکی از مهم ترین کشورهاي اسالمی به شمار می 
رود، ایران در جهت پر کردن شکاف موجود در روابطش با این کشور می 

  کوشد. 
  

  الصَدی: 
  

  بازتاب، پژواك 

كان ةرتـَناحالم األطـْراف ينب ويةمالد هاتواجهذه المصَ لدى فاوتٌـَتم 
  بين أبناِء الشـَّعبِ.

این درگیري هاي خونین میان طرف هاي درگیر بازتاب هاي متفاوتی در 
  میان مردم داشت. 

  
  صراع: 

  
  
  

إن ـَمية نأهظرية راعص الحـْکـَت ضاراتمـَک يف نـِّظـَنـُن موره ميذو ن 
االسـْتـِراتيجية  وجيهاتـَّماشی و التـَتـَؤاه تر و إن ةردـُو الق فوذـُّالن

  لـِلـْغَربِ.
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  چالش، درگیري
اهمیت نظریه چالش تمدن ها در این نکته نفهته است که تئوریسین آن از   

و دیدگاه هایش همسو با رویکردهاي  ی باشدصاحبان نفوذ و قدرت م
  استراتژیک غرب است.

  الصَّعقات 
  الکـَهربائية: 

  
  شوك الکتریکی

 نـْدع ةبائيرکـَه قاتصَعها لضرنيـَّة إلی تـَعيرحنـَة البواطتْ هذه المأشار
  اعتقالها في سجون آل خليفة.

اشاره داشت که هنگام بازداشت در  این شهروند زن بحرینی به این نکته
  زندان هاي آل خلیفه، در معرض شوك الکتریکی قرار گرفته است.

  
  صَعيد: ال
  

زمینه، عرصه، 
  گستره

ه علی الصَّعيد طـَطا في خُمدـَق ضيالمـِب نسيرـَالف ئيسالر دهعـَت
 لوماسيبالدـَتمـْال انجاهتقادات لسياسه تالخارجية.  

رئیس جمهور فرانسه با نادیده انگاشتن انتقاداتی که از سیاست خارجی وي 
شده است، متعهد شد که طرح هاي خویش در عرصه سیاسی را ادامه دهد.   

  
  صَفـْقـَة: 

  
  معامله

حسب ما أفادتْ وکاالتُ األنـْباِء، انـَّه أبطـَلـَت الجهة العراقية الصَفـْقـَة 
  .ةصاديبابٍ اقـْتألس ةنـَبياألج القـُوات عم  

به گزارش خبرگزاري ها، طرف عراقی به دالیل اقتصادي معامله با 
  نیروهاي خویش را لغو کرد.

  
  الصَالحيات: 

  
  

  اختیارات

 ةه و إتاحصَالحيات نالتـَّخَلي ع علي عبداهللا صالح ال يريد يبدو أن
.ةلـْميالس بـِالطـَّريقـَة لـْطـَةقال السالنـْت صَةالفـُر  

به نظر می رسد که علی عبداهللا صالح نمی خواهد از اختیارات خود دست 
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  درت فراهم آورد. بکشد و فرصت را براي انتقال مسالمت آمیز ق
  

  صَمام األمان: 
  

  سوپاپ اطمینان

 امبـِأنـَّنا کـُنـّا صَم طـَةالشـُّر لی يده عقالتاع إثـْر شْهوراعية المقالَ هذا الد
  األمان و لـَم نـَکـُن طـَرفـًا في الفتـْنـَة الطـَّائفية قـَط.

این مبلغ مشهور به دنبال بازداشتش به دست پلیس گفت که ما سوپاپ 
  اطمینان بودیم وهرگز در درگیري مذهبی نقش نداشتیم.  

  : تَمصَ
  

  سکوت کرد

  .الفلسطينيين قحـِب ةيونيهالصُّ مِرائالج لِّـُن کع ليوالد عمـَتجالم تَمصَ

جنایت هاي صهیونیست ها در حق  جامعه بین الملل در مقابل تمامی
  فلسطینیان سکوت اختیار کرده است.

  صُمود: 
  

  پایداري

  .مودم الصُّويـِفال بتالحة لـَفـَّثـَكم إجراءاتة جالو ـَدينم شـَهـِدتْ

  شهر جالو شاهد اقدامات گسترده جهت برگزاري  جشن روز پایداري بود.
  

  الصَّميم: 
  

  اصل، متن

البد مـَالق نول ان قاضاةًم أ لُـِّكـَشـُة، تحازمهم عامـْلل لوقاية من 
الجريمأو ةهم عامألل لمصَ يف دوِءن والهميم المـَتجعم.  

باید گفت که محاکمه قاطعانه مهم ترین فاکتور در جلوگیري از جرم و 
  جنایت و نیز برقراري امنیت و آرامش در متن جامعه به شمار می رود.  

الصُّنـْدوق 
  األسود: 

  
  

  جعبه سیاه

عثأ يف رـْنلى الصُّندونيسيا عدوق األسوـَّلطـِل عِـِابـَّالت يانـَّالث دائرة الروسية 
ـْنالمكوبيتـَّال ة ـَفأستْر ـَة تـَثحادـُّطحمها عن اصًخْشَ ۴۵ل ـَتـْقم.  

در اندونزي دومین جعبه سیاه هواپیماي سقوط کرده روسی که حادثه 
  پیدا شد.   تن انجامید، 45سقوط آن به کشته شدن 
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  صَوت: ال
  
  
  
  يرأ

ـَلأعن وزير اإليران الداخليةأ يـَمحمود احمدي نجاد ق ند لَصَح لى ع
ناديق صَ يف يأدل توليون صَم ۳۹ين ب نم توليون صَم ۲۴ نم رـَثـْأک

  راع.تـْاالق

میلیون  39وزیر کشور ایران اعالم کرد که محمود احمدي نژاد از مجموع 
میلیون راي را به خود اختصاص داده  24راي که به صندوق ریخته شده، 

  ت.اس
  

  صَوتَ: 
  

  راي داد

م" ع"نَ بِـ بِعـَّة الشبيغال تْـَتوصَ عاما، ٣٠تـَم إقامتـُه قـَبـْلَ  تاٍءـْفتسا يف
للجمهورياإل ةسالمية.  

» آري«در همه پرسی که سی سال پیش انجام گرفت، اکثریت مردم راي 
  به جمهوري اسالمی دادند.

  
  صَون: 

  
  حفظ

ـَقعـَل تْدة "صَـَنجـَيـِن القوم" المـَفـَّلؤة من ملي الــِّثميانـَةاإل دسالمية 
والمسيحيا. ةتـِماعاج  

که از نمایندگان مسلمان و مسیحی تشکیل شده » حفظ ارزش ها«کمیته 
  است، نشستی را  برگزار کرد.

  
  الصيغة: 

  
  

  شکل، ساختار

 لـَةود ةإقام النإعةإال   فلسطيني يا، ما هحالي ةطـْروحالم بـِالصِّيغـَة
  محاولـَة إلطالـَة عمر السلـْطـَة الفلسطينية.

اعالم تشکیل کشور فلسطینی با شکل و ساختار مطرح شده کنونی تنها 
  تالشی براي تداوم عمر تشکیالت خودگردان است. 



161 
 

  
  الضَّبابي: 

  
  مبهم 

موقف  بيةرالع ةعبابضَالجامنـْه و  يم فدـَقـَفالهراُءط ش ـْقالوت طاُءو اع 
  (الثـَّورة). نم صَـَّلـَخـَيتـِل ةـَنكمم تـْقو ميةـَك ربـْكالبحريني أالنظام 

موضع اتحادیه عرب مبهم و هدف از آن فقط خرید وقت و دادن بیشترین 
  زمان ممکن به نظام بحرین است تا از انقالب رهایی یابد. 

  
  ضَبطُـ النـَّفـْس: 

  
  خویشتنداري 

 ويةلی تـَسل عمالنـَّفـْس و الع طإلی ضَب ةَ و دمشقتْ أنـْقـَرعد طهران
  اتـِّصال هاتفي مع الطـَّرفـَين. القـَضية وذلک خالل 

در تماس تلفنی با دو طرف، ایران آنکارا و دمشق را به خویشتنداري و 
  تالش براي حل موضوع فرا خواند. 

  ضَجة: 
  

  سر و صدا، غوغا 

 .ةليوالد ساطة في األوة عارمضَج رهذا األم أثار  

این مسئله سر و صداي گسترده اي را در محافل بین المللی به دنبال 
  داشت. 

  
  الضَحية: 

  
  قربانی

  

الشـَّعب البحريني ضَحية سـياسة إزْدواجية المعايير الـَّـتي تـُمارسها 
  األسرةُ الدولية.

بام و دو  ملت بحرین قربانی سیاست معیارهاي دوگانه (سیاست هاي یک
  هوا) یی است که جامعه بین الملل بدان مبادرت می ورزد.

  ضَرب عرضَ 
 :طالحائ  

  
نادیده گرفت، زیر 

 ناتطتـَوسسيع المشروع تـَولی مه عقـَتصادبـِم الصُّهيوني الکيان بضَر
 .طضَ الحائرع االتـِّفاقيات ميعس، جفي القـُد ةعالواق  
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  پا گذاشت
رژیم صهیونیستی با تصویب طرح توسعه شهرك هاي صهیونیست نشین 

  واقع در قدس تمامی توافقات را زیر پا گذاشت.  
علی  ضغـْثٌ
  إبالـَة: 

  قوز باال قوز

.الـَةغـْثٌ علی إبإال ض نـَه الفـَقـْرالـَّذي طـَح لـَدفي الب برالح تلـَيس  

جنگ در کشوري که کمرش زیر بار فقر خم شده، چیزي جز یک قوز باال 
  قوز نیست.

  
   :غوطضُ
  

  فشارها
  

ـِّکـَفأشار هذا المر العرإلی ضُ بيـْقإ غوطحولُـَت ليمية ـَت دونحن س
العالقات بين ـَلالبين.د  

این اندیشمند عربی به فشارهاي منطقه اي که مانع بهبود روابط میان دو 
  ، پرداخت.کشور می شود

  
  ضُـلوع: 

  
  دست داشتن

ه في اعة شـَخْصًا يـَشْـتـَبـِه بـِضُلوعطـَة الباکستانيالشـُّر يال بي تـَقـَلـَتاغْـت
  نظير بوتو.

پلیس پاکستان شخصی مظنون به دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو را 
  دستگیر کرد.

  
  الضَّمير: 

  
  وجدان

 قـَد و فلسطين ة في لبنانة اإلسالميمقاوالم لُ إذن بأنالقـَو نکيم
  نـَجحتْ في إيقاظ الضَّمير العالـَمي النائم.

توان گفت که مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین در بیدار کردن  بنابراین می
  وجدان خفته جهانی موفق بوده است.
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  باب الطاء والظاء
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  طائرة االستطـْالع: 
  
  

هواپیماي 
  شناسایی 

 أقـَرقائد سالح الجهيونالصُّ وي بأن " راتقاتـِلـَة وطائالم راتالطـَّائ
 دودلى حع يوليق الجحـَّالت نم اعاتالس آالفـِباإلستطـْالع قامتْ 

  .دودو خارج الح» إسرائيل«

فرمانده نیروي هوایی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که جنگنده ها و 
هواپیماهاي شناسایی این رژیم هزاران ساعت پرواز در داخل و خارج اراضی 

  اشغالی داشته اند.  
  

  الطائش: 
  

  بی فکر، بی برنامه

رة الـَّتي أجديدة الجوية النـَّوبرالتـَّج األمريکي ئيسالر تـْها کوريا أدان
  الشمالية واصفـًا إياها بأنـَّها عملٌ طائشٌ.

رئیس جمهور آمریکا آزمایش هسته اي جدید کره شمالی را محکوم و آن 
  را بی فکري توصیف کرد. 

  
  طابـِع: ال
  

  صبغه، رنگ و بو

هذه هي المشاريع الـَّتي اتـَّخَذتْ طابـِعا جـِديا و لـَقيتْ تـَطبيقـًا أو 
.فـَةخـْتـَلالم األطـْراف نا ممامتاه  

اینها طرح هایی هستند که شکلی جدي به خود گرفته و به مرحله اجرا 
  درآمده و یا آنکه مورد توجه طرف هاي مختلف واقع شده است. 
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  الطابـور 
  الخامس: 

  
  ستون پنجم

تـَعبير نـَشـَأ أثـْناَء  الطابور الخامس الـَّذي يشار به إلی العمالِء السريين،
 تْ عامالـَّتي نـَشـَب ةاألسباني ةبِ األهلير۱۹۳۶الح.  

ستون پنجم که اشاره به جاسوسان مخفی دارد، اصطالحی است که در 
در اسپانیا به وقوع پیوست، ایجاد  1936جریان جنگ داخلی که در سال 

  شد. 
  

  الطارئ: 
  

  فوق العاده 
  

 تهجو طارئـَة ةجـَلـْس ةم بـِإقامة إياهبطالابِ ملنـُّول واتعة دکومالح
  لمناقـَشـَة مخـْتـَلـَف المواضيع.

دولت با ارسال دعوت نامه هایی براي نمایندگان از آنها خواست تا براي 
  بحث و بررسی موضوعات مختلف نشست فوق العاده تشکیل دهند.

  
   طاشَ سهمه:

  
تیرش به سنگ 

  خورد

 نلـَة مة باسمقاوتْ قـُواتـُه مهنـْدما واجع الکيان الصُّهيوني هامطاشـَتْ س
.الفلسطينين دينجاهجانِبِ الم  

وقتی نیروهاي رژیم صهیونیستی با مقاومت قهرمانانه اي از سوي مبارزان  
  فلسطینی رو به رو شدند، تیر این رژیم به سنگ خورد. 

  
  الطاغية: 

  
  دیکتاتور

أفاد مصْدر أمني أنـَّه تـَم اعتـِقالُ سائق الطـَّاغـية صدام و الـَّذي يحملُ 
  رتـْبـَة العريف قـَبلَ يومين.

یک منبع امنیتی گزارش داد: راننده صدام، دیکتاتور عراق که درجه 
  گروهبانی داشت، دو روز پیش بازداشت شد.  

  
  الطاقـَة: 

 ةليوو الد ةو اإلقليمي ةطـَنيالو ِء الطـَّاقاتو في ضَو و الهند ايران قالَ إن
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  انرژي، پتانسیل

الـَّتي تـَمتـَلکانها ينـْبغي أن تـَکون لـَهما مشاوراتٌ و تـَعاون في 
.ياتتـَوسالم خـْتـَلـَفم  

وي گفت: ایران و هند در پرتو پتانسیل هاي ملی، منطقه اي و بین المللی 
که از آن بهره مند هستند، باید رایزنی ها و همکاري هایی را در سطوح 

  مختلف داشته باشند. 
  طاقم: ال
  

  کادر

 بوشهر طـَّةحع بـِناِء مقوفي م وسيالر مالطـَّاق فنـُضاعمسکو: س.ةويالنـَّو  

مسکو: کادر روسی موجود در محل احداث نیروگاه هسته اي بوشهر را 
  افزایش می دهیم.

طاولـَة 
  المفاوضات: 

  
  میز مذاکرات

 بحنـَس لـَم نو نـَح ضاتفاوالم لی طاولـَةة عجودوم ـياراتالخ ميعج
  أيا منـْها. 

  تمامی گزینه ها روي میز مذاکره هست و ما هیچ کدام آنها را برنداشته ایم. 
  

  طـَعن: 
زیر سوال 

، تشکیکبردن،
  چاقو زدن

 تـَبـِرثُ تـَعيح قـَةرحضوع المول متـَناو نم ثينبِ الباحلُ الغـَرود نـَعتـَم
 .يغـْتـَفـَر ا لـَنفيها ذنـْب نالطـَّع  

کشورهاي غربی پژوهشگران را از پرداختن به موضوع هولوکاست باز می 
  دارند و زیر سوال بردنش را گناهی نابخشودنی به شمار می آورند. 

  
  طـَمس: 

  
  حذف کردن،

هذه السياسة المـْنمهـِبـَّتـَـت يتـَّة الجعها الحيرمـَة اإلسرائيلية تكوم 
  ـ اإلسالمية.  بيةرالع دسـُالق ويةس همـَط األساس إلىـِب

این سیاست از پیش برنامه ریزي شده که دولت صهیونیستی آن را در پیش 
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  گرفته اساسا در راستاي حذف هویت عربی ـ اسالمی قدس است.   از بین بردن 
  

  طـَوعا: 
  
  

اراده و   از روي
  میل

 روبرت ناثان نـُفوذه االقتصادي مال األمريکيلُ األعجر متـَخـْداس
لـشراِء صَوت جواتيماال فصوتت هذه الدولة لصالح المشروع ال طوعا 

  بل كرها. 

رابرت ناتان، بازرگان آمریکایی از نفوذ اقتصادي خود براي خریدن راي 
بلکه از روي اجبار   گواتماال استفاده کرد و این کشور نه از روي اراده و میل،

  به این طرح راي داد.  
  
   :اعيوـَط
  
  
  

  داوطلبانه 
  

حول موعد ـْئـِتاسناف بـِّض النعـَّال شاطاتـْتـَقـَّـلتي عـَط ها ايرانعيا قالَو :
إن هذا األمـَيت رـَّقوف علی سلوک األوروبيينتْ. فإذا أراد اوروبا أن 

  . ثاتحادالم ايران لَبـْقـَت نـَل ةوـُالق ةغَـُلـِب ثَدحـَتـَت

ایشان در مورد زمان از سرگیري فعالیت هاي هسته اي که ایران به صورت 
داوطلبانه آنها را به حالت تعلیق درآورده است، گفت: این امر بستگی به 
شکل برخورد اروپایی ها دارد. اگر اروپا بخواهد با زبان زور صحبت کند، 

  .ایران هرگز حاضر به گفتگو نیست
 :قطـَو  

  
  محاصره کرد

  معارض.طـَوقـَتْ مئاتٌ من أفراد الشـُّرطـَة بيـْتَ المرشـَّح ال

  صدها پلیس منزل نامزد انتخاباتی مخالف دولت را محاصره کردند.
  

  لُ المدی: طـَوي
  

  دوربرد

 ويلَـَط اروـَطـَتم اصاروخً ،راتناومالفي  ـَةشاركالم واتُـُالق تـَقـَلـْطأ
ی بـِنـَجاح.دالم  

نیروهاي شرکت کننده در مانور یک موشک پیشرفته دوربرد را با موفقیت 
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  شلیک کردند.
  

  الظاهرة: 
  

  پدیده
  

أصْبح اإلدمان ظاهرةً متـَفـَشية في بلـْدان العالـَم الثـَّالث حيثُ تـَحولَ 
  ذلک إلی أزْمة تـُهدد کيان المجتـَمع.

اعتیاد به پدیده اي شایع در کشورهاي جهان سوم تبدیل شده و به بحرانی 
  مبدل گشته است که موجودیت جامعه را تهدید می کند. 

  
  الظـُروف: 

  
  شرایط

تـَعاون دول آسيا و اوراسيا يغـَيـِّر ظـُروف العالـَم لصالـِح السالم و 
.نـَةيمم قـُوی الهو لـَج دالـَةالع  

همکاري کشورهاي آسیا و اوراسیا شرایط جهان را به نفع صلح، عدالت و 
  مهار قدرت هاي زورگو تغییر می دهد.
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  باب العین والغین
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
  العائدات: 

  
  درآمدها

  

 ئيسر رونتـَظاهالم مإتـَّه داتيس بـَتـَخصيص عائوالس قـَناة ئـَةهـَي
  الهيئـَة لصالـِح مبارک.

تظاهرکنندگان رئیس سازمان [مدیریت] کانال سوئز را متهم کردند که 
  درآمدهاي این سازمان را به مبارك اختصاص می داده است.

  
  عانی: 

  
رنج کشید، تحمل 

  مشقت کرد

سؤال تـَم طـَرحه من جانِبِ الطـَّبيبِ إنـَّه يعاني قالَ في معرض رده علی 
  من زيادة نِسبـَة الکوليسترول و ال يجـِد عالجا مناسبا لـَها.

وي در پاسخ به پرسشی که از سوي پزشک مطرح شده بود، گفت که از 
  افزایش میزان کلسترول رنج می برد و درمان مناسبی براي آن نمی یابد.

  
  عاهل: ال
  
  

  پادشاه

 کازاخستان، أن ةخارجي زيره وقـْبالتاللَ اسخ لُ األردنيالعاه أکـَّد
تـَواجد القـُوات الدولية في المنـْطـَقـَة أدی إلی تـَعقيد األوضاع 

.االقـْليمية  

نیروهاي پادشاه اردن در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان تاکید کرد که حضور 
  بین المللی در منطقه باعث پیچیده شدن اوضاع منطقه اي شده است.

  
  عبر: 

إن العدو بـِإمکانِه أن يحـتـَفظ بـِسيطـَرته علی الکـُتـَل اإلسـتيطانية و 
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  از طریق، با 

  المستـَوطنين فـَقـَط عبر هذا اإلنـْسحابِ.

دشمن از طریق این عقب نشینی می تواند سلطه خود را فقط بر مجموعه 
  شهرك ها و شهرك نشینان حفظ کند. 

  
  عج بِـ: 

  
  آکنده شد از

 ،ةالصح ةتـَقارير وزار بسـَقـَيحع مزُـَكر ـَقـَفي منط باِءالوة جتـَع 
  .عاتـَقـْنـَتسالمـِب

بهداشت، مرکز وبا در منطقه اي که آکنده از بر اساس گزارش هاي وزارت 
  باتالق می باشد، قرار دارد.

  
 :ةزُ الْميزانيجع  

  
  کسري بودجه

ـْقفي الوـَذي تـَّال تزايد فيه عزُج الميزانية في الواليات ـَّتالمحدينوي ة ،
.إلی أفغانستان ةإضافي سالَ قـُواتيضُ إرتُ األبيالب  

حالی که کسري بودجه ایاالت متحده در حال افزایش است، کاخ سفید  در
  تصمیم دارد تا نیروهاي بیشتري را به افغانستان اعزام نماید.

  
 :نزَ عجع  

  
  عاجز ماند 

عن أبعاد هذه الکارثـَة الـَّتي عجزَت اللـُّغَة البشـَرية ة ورالصُّ ـَکـْشفتقـَد 
  عن تـَوصيفها.

شاید تصویر بتواند از ابعاد این فاجعه که زبان بشري در توصیف آن عاجز 
  مانده است، پرده بردارد.

  
 :کـْسيالع دالع  

  شمارش معکوس

 قـَد زَوال الکيان الصُّهيونيل کسيالع دالع لی أنع االيراني ئيسالر أکـَّد
  بدأ.

رئیس جمهور ایران تاکید کرد که شمارش معکوس براي نابودي رژیم 
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  صهیونیستی شروع شده است. 
  

  العداء: 
  

  دشمنی، 
  خصومت

يهدف اإلحتاللُ األمريکي إيجاد عداءات عـُنصُرية بين الشُّعوبِ 
.ةاآلسيوي  

ملت هاي اشغالگران آمریکایی در صدد ایجاد خصومت هاي نژادي در میان 
  آسیایی هستند.

  
  العدد الضَئيل: 

  
  تعداد اندك

شارک عدد ضَئيلٌ من الجامعيين األمريکيين في هذا المهرجان الـَّذي 
.لـْکيان الصُّهيونيم لعالن الدإقامتـُه إلع تـَم  

تعداد اندکی از دانشگاهیان آمریکایی در این مراسم که به منظور اعالم 
  حمایت از رژیم صهیونیستی برگزار شده بود، شرکت کردند.

  
 :وانيدالع  

  
  تجاوزکارانه

 رتـَبتـُعالمراتُناو العـَكسةري و ةالجوي البحةري ـَتـْشالمةـَكر بيسرائيلَإ ن 
  .ةبيرالع ةاألم دض إجراًءا عدوانيا الواليات المتـَّحدة و

مانورهاي نظامی زمینی و دریایی مشترك اسرائیل و آمریکا یک اقدام 
  تجاوز آمیز علیه امت عربی است. 

  
  العراک: 

  
  جنگ، درگیري

قراَءة هذه الکـُتـُبِ تـُبعدني عن هذا العالـَم المليِء بـِالعراک و الحربِ و 
  تـُدخلـُني في عالـَم سحري عجيبٍ.

خواندن این کتاب مرا از این دنیاي آکنده از جنگ و درگیري دور می کند و 
  به یک جهان عجیب و سحر آمیز می برد. 

  
  العربة المدرعة: 

 ةبرإلی ع ةاألمريکي ةريالب شاةو م ريکييـْش األمالج ةحاجقيقـًا لتـَح



171 
 

  
  خودروي زرهی

  مکن نـَقـْلـُها بـِسرعة، تـَم تـَصْميم هذه العربة.مدرعة خـَفيفـَة ي

براي تحقق نیاز ارتش آمریکا و پیاده نظام نیروي زمینی این کشور به یک 
خودروي زرهی سبک که امکان انتقال سریع آن وجود داشته باشد، این 

  خودرو طراحی شد. 
  

 :دبرع  
  

  عربده جویی کرد

المتـَّحدة لـَجم هذا الکيان الغاصبِ الـَّذي يعربـِد في العالـَم علی األمم 
.بيرو الع اإلسالمي  

سازمان ملل باید این رژیم غاصب را که در جهان اسالم و عرب عربده 
  جویی می کند، مهار نماید. 

 :ضُالتضُ العرع  
  

  قدرت نمایی
  

 نوعيس الـَّذين أن ال شـَک نم م يعانونوي هالح النـَّولی السصول علـْحل
.ضـُالتض العرع ةعـُقـْد  

دست یابی به سالح هسته اي می کوشند،  يبی تردید کسانی که برا
  گرفتار عقده قدرت نمایی هستند.

العرض و 
  الطـَلـَب: 

  
  عرضه و تقاضا

 ديدليلٌ جتـَح متـَخْدا ما يسبغال ض و الطـَّلـَبِ ؛ غـَيررالع لـَةعادم مفـَهل
.ةقـَّدعالم ةصادياالقـْت في الحاالت ةديجم غـَير ــَّظـَريات   أن هذه الن

اصوال تحلیلی جدید براي درك معادله عرضه و تقاضا به کار گرفته می 
  ستند.   شود ؛ ولی این نظریات در موارد پیچیده اقتصادي سودمند نی
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  ض: رعال
  
  

  پیشنهاد

ـَق بول ـالق مدع ضاتفاوالم نر مهـْأش دعرکيا بـُت تْررـ
 ةُه وزارـْتـَلـَخذي أدـَّال طرـَّالش بِبسـِب هيونيض الصُّرعـْالـِب

الحـَقـْفاإلسرائيلية إلی الصَّ بِرة.  

گرفت تا پیشنهاد بعد از چند ماه مذاکره، ترکیه تصمیم 
صهیونیست ها را به خاطر شرطی که وزارت جنگ اسرائیل در 

  این معامله گنجانده بود، رد کند.
  

  عرضـَة لِـ: 
  

  در معرض 

 طاععـَلَ هذا القيج شـَأنِه أن نم طاع الزِّراعيمال القفي إه رارمـتاالس
.ةقيقيح کارثـَةضـَة لرع  

توجهی به بخش کشاورزي، می تواند این بخش را در معرض تداوم بی 
  یک فاجعه واقعی قرار دهد.

  
 :ليوف الدرالع  

  
  عرف بین الملل

 بأي ـيامالق لـْکيان الصُّهيونييجوزُ ل ليوالد فرالع بسيبدو أنـَّه و ح
  الدولية.عمل يعـتـَبر انـْتهاکـًا للـْقـَوانين 

به نظر می رسد بر اساس عرف بین الملل، رژیم صهیونیستی اجازه دارد به 
  هر اقدامی که نقض قوانین جهانی به شمار می رود، مبادرت ورزد.

  
  عرفان الجميل: 

  
  قدرشناسی

  

 نم رونل ينـْتـَظاأله لـْم النـَّفـْس: إنجال عفي م هم قالَ هذا الخـَبيرنائأب
  عرفان الجميل.

این کارشناس رشته روانشناسی گفت که خانواده از فرزندان خویش انتظار 
  قدرشناسی دارد.
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  عرقـَلَ: 

  
  مانع تراشی کرد

  

 ويـَّو ـَلَ البرنامج الن ـِّحاد االوروبي عرق ـَّقارير أن االت ـُفيد الت ت
 نـِايعاز م   اسرائيلَ.اإليراني ب

گزارش ها حکایت از آن دارد که اتحادیه اروپا به دستور 
  اسرائیل، در مسیر برنامه هسته اي ایران مانع تراشی کرد. 

  
  العروبة: 

  
  عربیت

  

أسس طرسب للميالد۱۸۶۳ عام في ستانيالب مدرةس ـَتلـَغـُّالل ريسدة 
العربية ـِب فكانذلك صْـَن لَأوراني إلى دعوي العروبة.  

اولین مدرسه آموزش زبان عربی را بنا نهاد  1863بطرس بستانی در سال 
  تا از این راهگذار، اولین مسیحی باشد که (افراد) را به عربیت فرا می خواند.

  
 عزا إلی: 

  
  نسبت داد به 

  

بريطانيا إلی نـَمـَط عزا الباحثون زيادةَ حاالت اإلصابة بـِالنـِّقـْرس في 
.ياةالح  

پژوهشگران افزایش موارد ابتال به نقرس در انگلستان را به شکل زندگی 
  نسبت دادند.  

  
  عزَف عن: 

  
  امتناع ورزید از ...

 نن الزّواج مع لی الخـَليج الفارسيع طـِلـَّةلدان المفي الب الشـَّباب زَفع
.اتبيرالع  

جوانان در کشورهاي حاشیه خلیج فارس از ازدواج با دختران عرب امتناع 
  می ورزند. 

  
  عزَلَ: 

 إلى رميـَت تيـَّال ،الفکـْرية الغـَربية بِذاهالم نم بذهم ةمانيـْلالع نا
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  جدا کرد از ...

لزْع ينالد نع .ةالسياس  

سکوالریزم یکی از مکاتب فکري غرب است که در صدد جدایی دین از 
  سیاست می باشد. 

  العزيمة: 
  

  اراده 

  مة من أهم مکـَونات النـَّجاح و من افـْتـَقـَر إليها فـَمصيره الفـَشـَلُ.يالعز

اراده یکی از مهم ترین مولفه هاي پیروزي است و کسی که از آن محروم 
  باشد، سرنوشتش شکست خواهد بود.می 

  العساف: 
  

  زورگو

وـَّخارجي زيرأصْ هتبح يهـَّأنـِب هـُفص افسع، ـِهـَّتـَوي ،ميلٌعـَيانـالخـِب همة.  

را فردي زورگو و مزدور توصیف و به خیانت ي وزیر امور خارجه اش دیگر و
  متهمش می کند.

  عسکَرة الوضْع: 
  

نظامی کردن 
  اوضاع 

  

يعتـَبـَر ازْدهار سوق بيع السالح ضمن مکاسبِ عسکـَرة الوضْع في 
.المنطـَقـَة  

  شکوفایی بازار فروش سالح از دستاوردهاي نظامی کردن منطقه است. 

 :شْوائيالع  
  

  بی هدف

  الجنود الصَّهاينـَة. أصيب مواطن فلسطيني إثـْر إطـْالق نار عشوائي قام به

در پی تیراندازي بی هدف سربازان صهیونیست، یک شهروند فلسطینی 
  زخمی شد. 

  
  عشية: 

  

ل بـِأن نظير بوتوي ل بـْتـَقال شـَک ـْشية االنعتخابات البرلمانية  تـَداعيات
  خَطيرةً.
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  در آستانه 
آستانه انتخابات پارلمانی ـ بی تردید، کشته شدن بی نظیر بوتو ـ در 

  دارد.  یپیامدهاي مهمی را در پ
  

  العصابة: 
  

  باند

 محافـَظاتال دىإح فيخـَطيرة  ةصابع لىع ضبـَالقإلـْقاُء  مـَت دـَوق
وملُـِنابـَق اهع طوخرائ لميعج ـِساجالمد .  

باندي خطرناك در یکی از استان ها دستگیر شد که با خود بمب و نقشه 
  هاي تمامی مساجد را به همراه داشت. 

  
 :طـَل الفـَنيالع  

  
  نقص فنی

 تـَأخَّر کاترحتـَّصل بـِالمطـَل فـَنـّي بـِجـِهاز الحاسوبِ المبـِبِ عبـِس
.ةساع ةدبـِم ةرالطـَّائ إقـْالع  

خاطر بروز نقص فنی در دستگاه هاي کامپیوتر مرتبط با موتورها، پرواز  به
  هواپیما یک ساعت به تأخیر افتاد.

  
  العطـْلـَة: 

  
  تعطیالت

  

ــَّورة في مصر، کانـَتْ أغـْلـَبية اإلسرائيليين تـُفـَضِّلُ  قـَبـْلَ حدوث الث
.ةفي سيناء المصري طـْلـَةقـَضاَء الع  

از وقوع انقالب در مصر، اکثر صهیونیست ها ترجیح می دادند پیش 
  تعطیالت خود را در سیناي مصر بگذرانند. 

  
 :فـَويالع  

  
  خودجوش

  

أقيمتْ مسيراتٌ عفـَوية في أحياء مخـْتـَلفـَة من مدينـَة غَزَّةَ و ذلک ردا 
  علی اغـْتيال الشيخ أحمد ياسين.

خودجوشی در واکنش به ترور شیخ احمد یاسین در محله راهپیمایی هاي 
  هاي مختلف شهر غزه برگزار شد.
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  العقار: 

  
  دارو

ـَت اـًديثوحم اسخْتدام قارع جديد مودافينيل دعىي ريضُوالم يحتاج 
  أخصَّائي. بيبٍـَط نم ةـَقيقد ةـَعـَتابم إلى

اخیرا یک داروي جدید به نام مودافینل مورد استفاده قرار گرفته است که 
  بیمار نیاز به پیگیري دقیق از سوي پزشک متخصص دارد. 

  العقارات: 
  

  امالك

يقوم المصرف ـِب الـَثمال راِءشقارعداًـْقـَن ات ليــَّـالتـِب هبيعقسيط.  

مستغالت را به صورت نقد خریداري می به عنوان مثال، بانک امالك و 
  کند تا آنها را به شکل قسطی بفروشد.

  
 :بقع  

  
  در پی، به دنبال

أعلـَن مسؤولٌ رفيع المستـَوی أنـَّه تـَم اعتقالُ هذا الرجل عقب محاوالته 
.النظام السوداني ةإلطاح  

در پی تالش براي براندازي  یک مسئول بلندپایه اعالم کرد که این مرد
  نظام سودان بازداشت شد.

  
  عقـَبة: ال
  

  مانع

وصَفـَتْ األمم المتـَّحدة في قرارها أن المستـَوطنات اإلسرائيليـَّة 
  تـُشـَکـِّلُ عقـَبة في وجه عملية السالم.

سازمان ملل متحد در مصوبه خویش، شهرك هاي صهیونیست نشین 
  مانعی در سر راه روند صلح به شمار می رود. 

  
ـَقعد:   
  
  

س: مال لبنان أمفي شُالحزب  هدـَقع فيحر صَـَمـَتؤنجية في مرـَف و قالَ
ة و زَـَو طريق فاصيلَـَت إنمن وـَثقوع الحادـُت ةی إل شيرـَّال أنقاموا  ذين

 نم يةـْشـَخ أي دون طيطـْخـَق تـِساب نع هاذوـَّفـَيال نتـْغاإل ةمليعـِب
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  کردبرگزار 
  

ناصُالعر األمنية.  

در شمال لبنان برگزار این حزب فرنجیه دیروز در کنفرانس مطبوعاتی که 
دهد که ، گفت: جزئیات، شیوه و زمان این حادثه نشان می کرده بود

عامالن ترور با طرحی از پیش برنامه ریزي شده و بدون هیچ گونه هراس 
  .از نیروهاي امنیتی دست به این اقدام زده اند

  العقود: 
  

  دهه ها

  .همسادـَوف ريينـَكسالع فسع نم مستـَمرة قودعل إندونيسيا تْـَعان دـَقـَل

ظلم و زورگویی نظامیان و فساد آنها اندونزي براي چندین دهه متمادي از 
  رنج می برد.

  
  العالقات: 

  
  روابط ، مناسبات

 في همفده قيقحـَت لىع جاد لـْكـَشـِب لونمعي هودالي ةـَنـِهايالصَّ ذـَأخ
و  فلسطيندراسة عالقات ةتـَقـْبـَليسم بيواليهود بريطانيا ن.  

تالشی جدي را براي تحقق هدف خویش در صهیونیست هاي یهودي 
  فلسطین و نیز بررسی روابط آتی میان بریتانیا و یهودیان آغاز کردند.

  العالقات 
  المستـَقرة: 

  
  روابط پایدار

لـَقـَد کانـَتْ هناک عالقاتٌ مستـَقـِرة بين العالـَم العربي و روسيا و هذه 
  العربية تـَثـِق بـِهذا البلـَد.جعلـَت الدولَ 

روابط پایداري میان جهان عرب و روسیه برقرار بوده و این امر کشورهاي 
  عربی را بر آن داشته است تا به روسیه اعتماد داشته باشند.  

  
  العالقات الودية: 

  

أتـْباع  و مسلمينال نيب ةديالو القاتالع ةإقام لىع اإلسالم صَرح دـَقـَل
  بقية األديان منـْهم النـَّصاری.
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اسالم تاکید زیادي بر برقراري روابط دوستانه میان مسلمانان و پیروان   روابط دوستانه

  دیگر ادیان از جمله مسیحیان داشته است.
  العالقات 
  الوطيدة: 

  
  روابط تنگاتنگ

  

ومن جيبِالع ىـّلـَخـَتـَت أن الحةكوم م  ةاألمريكيعد نعالحكومات 
العربية ذات العالقات الوطيدة مهاع .ثـْل هذه الظـُّروففي م  

عجیب است که دولت آمریکا در چنین شرایطی حتی از حمایت دولت هاي 
  . ي کندعربی که روابطی تنگاتنگ با آنها دارد، خوددار

  
  العالوة: 

  
  

  اضافه، افزایش

ـُقـْلع عن التـَّدخين علی عالوة يو حسب قـَوله، يحصُلُ الموظـَّف الـَّذي 
  راتبٍ و ذلک قرار تـَم اتـَّخاذه إلشاعة ثـَـقافـَة مضادة للتـَّدخين.

به گفته ایشان، کارمندي که دست از سیگار کشیدن بردارد، از افزایش 
حقوق بهره مند می گردد که البته این تصمیم براي گسترش فرهنگ 

  سیگار نکشیدن اتخاذ شده است.  
  علـَّق اآلمالَ 

  علی: 
امید بست به، 
چشم امید داشت 

  به

آمالـَها ع ةبيرل العوالد ميعج لـَّقلٍّ عبـِح ييض حتـّی يأتاألب يتلی الب
.ةالفلسطيني لـْقـَضيةل  

تمامی کشورهاي عربی چشم امید به کاخ سفید بسته اند تا اینکه راه حلی 
  را براي حل مسئله فلسطین ارائه دهد.

  
 :لـَّقع  

  
  

به تعلیق درآورد، 

 لـَّقع زَراِء قـَدالو ئيسر کان ةببـِصُح هجو تـَو مه اليوماعتا  ۱۱اجزيرو
إلی مقـَر المجلس األعلی للـْقـُوات المسلـَّحة لعقـْد اجتماع طارئ 

  لمناقـَشـَة بعض القـَضايا.
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  به تعویق انداخت
نخست وزیر جلسه خود را به تعلیق در آورد و به همراه یازده تن از وزرا 

فوق العاده و بررسی برخی مسائل راهی شوراي براي برگزاري نشستی 
  عالی نیروهاي مسلح شد. 

  
  علـْما بِـ : 

  
  با توجه به اینکه 

 تـَـشيرتـَس أن لـَيکع فيجـِب ةمياأله ةسألـَة الزّواج في غايم ا بأنلمع
  اآلخرين خاصَّة أسرتـَک في هذا األمر.

با توجه به اینکه مسئله ازدواج بسیار مهم است، شما باید با دیگران به ویژه 
  خانواده خویش در این خصوص مشورت کنید. 

  
 :لـْمانيالع  

  
  سکوالر 

 نم مه لـْمانيينالع لی أنع ل المصريمزبِ العحل العام األمين أکـَّد
لـْطـَةل الستـَداو أمام فوناإلسالميون. يق و لـَيس لـْميالس  

دبیر کل حزب عمل مصر تاکید کرد این سکوالرها هستند که در برابر 
  چرخش مسالمت آمیز قدرت می ایستند نه اسالمگراها.

  
  علی شَرف: 

  
  به افتخار

 فـْدالو فلی شـَرشاٍء عة عبأدم الروسي مين القـَواألم سلجم أقام
.االيراني  

شوراي امنیت ملی روسیه ضیافت شامی را به افتخار هیات ایرانی برگزار 
  کرد. 

  
  علی شَفا: 

  
  در آستانه

زالق ـْن انم ةًطورخُ ناكه ليبيا ان يف يقالتـْس االنـِلجالم ئيسر قالَ
  .ةرناحـَتالم الميليشياتلى ة عرـَيطالس تمـَم تـَما ل ليةأه بٍرلى حإ الدـِالب

رئیس شوراي انتقالی لیبی گفت که اگر شبه نظامیان درگیر تحت کنترل 
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  قرار نگیرند، خطر کشیده شدن کشور به سمت یک جنگ داخلی وجود دارد. 
  علی غرار: 

  
  

همچون، مثل، 
  مانند

 ةملی غـِرار شُعوبِ العالـَم األخـْری بـِخُروج القلُ عنـَأم بـِقرارات
.ةايجابي  

همانند دیگر ملت هاي جهان امیدواریم که نشست سران تصمیمات مثبتی 
  را به دنبال داشته باشد.

  
 :مع  

  
فراگیر شد، 

  عمومی شد

عم الفـَرح جميع المدن الليبية بعد نـَشـْر خـَبـَر موت القـَذافي والـَّذي 
 سلجلـَنـَه المأع.الليبي قالياالنـْت  

بعد از انتشار خبر مرگ قذافی که از طریق شوراي انتقالی لیبی اعالم شد، 
  شادي تمامی شهرهاي لیبی را فراگرفت. 

  
  العمالـَة: 

  
  مزدوري

 يجـِب ،تـَلِّ الصُّهيونيحالم مالـَةکـْر عقوع شـَبابـِنا في فـَخِّ و ونـُّبِ وتـَجل
  أن نـُثـَقـِّفـَهم.علـَينا 

براي آنکه مانع از افتادن جوانان مان در دام مزدوري رژیم صهیونیستی 
  شویم، باید آنها را آگاه نماییم. 

  
  عمد إلی: 

  
  
  

  به ... دست زد

قالَ فريدمن إن نتانياهو لـَم يبذلَ أي جهد جـِدي خاللَ السنـَتـَين 
الماضيـتـَين للتـَّوصُّل إلی السالم بلْ عمد إلی إفـْشال أي محاولـَة من 

  هذا النـَّوع.

فریدمن گفت که نتانیاهو در طول دو سال گذشته هیچ تالش جدي را 
ح صورت نداده بلکه دست به شکست هر گونه براي دست یابی به صل

  تالشی از این دست زده است. 
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  العمالق: 
  
  

عظیم، غول پیکر، 
  بزرگ

 سانـْإن لُّـُك إليه تاجحي القمع راعتـْواخ جيبع هازٌـِج حاسوبال
ـَّقـَثمـَف ،فهفي و ـَقيقالحة مـَالق ةجزَعنر العشرين .  

کامپیوتر دستگاهی عجیب و اختراعی عظیم است که هر انسان فرهیخته 
  اي به آن نیاز دارد و در حقیقت، معجزه قرن بیستم به شمار می رود. 

  
  العملـَة الصَعبة: 

  
  ارز 

 و الفـَواکـِه واتالخـُضْر تيرادنـْع اسم قرار ان ةة الزِّراعتْ وزارأکـَّد
ــَّر علی   البـِالد عملـَة صَعبة. وف

وزارت کشاورزي تاکید کرد که تصمیم منع واردات سبزي و میوه، باعث 
  ذخیره ارزي براي کشور شده است.

  
  العملـَة: 

  
  پول

قالَ حسن علی أمام المحكـَمة: أنا تاجـِـر و أعطاني أحد الزَّبائن ورقـَة 
  المنـْزل اکـْتـَـشـَفـْتُ أنـَّها عملـَة مزَورة.ی نـُقود و عنـْدما ذهبتُ إل

حسن علی در برابر دادگاه گفت: من کاسب هستم. یکی از مشتري ها یک 
  اسکناس به من داد و وقتی به منزل رفتم، متوجه شدم که پول تقلبی است.

  
  العنـْصُرية: 

  
  

  نژادپرستی

 نم اليينالم عمج إلى فدهـَت ة،ريصُـْنع ةهوديي ةـَكرح يه ةهيونيالصُّ
يفي مـَالعال هود فلسطين.  

صهیونیسم یک جنبش نژادپرست یهودي است که در صدد جمع کردن 
  میلیون ها یهودي سراسر جهان در فلسطین می باشد.  

  
  عنـْف: 

  

نييندالم ددع ة أنميسصاءاتُ الراإلح ترو  أظـْه طـَةالشـُّر و أفـْراد
الجيـْشَ الـَّذين قـُتـِلوا في أعمال العنـْف في العراق ارتـَفـَع بـِشـَکـْل 
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  خشونت
  

.وظلـْحم  

که شمار شهروندان، نیروهاي پلیس و  ی دهدآمارهاي رسمی نشان م
ارتشی که در اقدامات خشونت آمیز در عراق جان باخته اند، به شکل قابل 

  افزایش یافته است. مالحظه اي
  

  العنـْوة: 
  

  زور، خشونت

 جاهداِء تذور العس بلی غـَرضَلـِّل عالم الماإلع ربةً و عنـْوهم عيجـْبـِر
.بِ الفلسطينيالشـَّع  

به زور و با تبلیغات دروغین، آنها را به کینه ورزي نسبت به مردم فلسطین 
  وادار می کنند. 

  
  عولَ علی: 

  
  تکیه کرد

  

هـَّنولك علَو لىع معهلومات المـَبطـْنـَتـسة نم رآخ  خابـَراتتـَقارير الم
.ةــَّد   العراقية و باشـَر إلی إحباط هذه المؤامرة المعق

وي بر اطالعات مستخرج از آخرین گزارش هاي سازمان اطالعات عراق 
  توطئه پیچیده مبادرت ورزید.تکیه کرد و به خنثی کردن این 

  
  عولـَمة: 

  
  
  

  جهانی شدن
  

هلْ تـَعني العولـَمة األمرکـَة االقـتصادية و الثـَّـقافية أم اإلنـْفتاح المتـَبادلَ 
للـْفـَضاءات اإلقـْـتصادية و الثـَّـقافية و الـَّذي يساعد علی تـَطـْوير 

  التـَّعددية الحضارية؟الحضارة و 

آیا مقصود از جهانی شدن، آمریکایی شدن اقتصاد و فرهنگ است یا 
گشایش متقابل فضاهاي اقتصادي و فرهنگی که به پیشرفت تمدن و 

  تکثرگرایی تمدنی کمک می کند.
  العويص: 

من مشاکلَ عويصَة تـَتـَعلـَّق بـِمصادرة ال تـَزالُ الدولُ العربية تـُعاني 
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بغرنج، دشوار، 
  پیچیده 

  

  الحکومة لحرية التـَّعبير.

کشورهاي عربی همچنان از مشکالت بغرنج و پیچیده اي رنج می برند که 
  مرتبط با اقدام دولت در سلب آزادي بیان است. 

  
  عهد إلی: 

  
  

  سپرد به 
  

تـَشْکيلَ لـَجنـَة لتـَعديل الدستور أعلـَن ملک المغـْرب محمد السادس 
  عهد رئاستـَها إلی أسـتاذ القانون عبداللطيف المنوني.

محمد ششم، پادشاه مراکش از تشکیل کمیته اي جهت اصالح قانون 
استاد رشته   اساسی خبر داد. وي ریاست کمیته را به عبد اللطیف المنونی،

  حقوق سپرده است.
  

   العينـَة:
  

  نمونه
  

 يـِّنـَةالع أخـْذ ليةمراِء عطـَريق اج نض عربِ هذا المبرفـَة سعم نکيم
 .ن نـَسيج الکـَبـِدم  

  می توان دلیل این بیماري را با نمونه برداري از بافت کبد تشخیص داد. 

  
  الغارة الشَعواء: 

  
  

حمله گسترده و 
  شدید

لـَنأع جشُي االحتالل اإلسرائيلي ـَن بأنحاصاروخً ١٥٠ و تْـَطـَقس لى ع
ناتطتـَوسالم ذ ـْنمةبداي الحـَّالش بِرـَّنـَتي شـَّال واِءعها على قةزَّغَ طاع.  

ارتش اشغالگر صهیونیستی اعالم کرد از زمان آغاز جنگ گسترده اي که 
  موشک در شهرك هاي 150علیه نوار غزه به راه انداخت، حدود 

  صهیونیست نشین فرود آمده است.  
  

 لَّـُك نـَشـُت) ةـَفالخاط ةويالج ةالغار( ماسـِب ةـَروفعالم الغاراتُ تـَوكان
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  الغارة: 
  

  حمله

  .تاِءـِّوالش ريفـَالخ والط قريباـَت ةـَليـَل

حمالت مشهور به (حمالت سریع هوایی) تقریبا در طول فصل پاییز و 
  زمستان هر شب انجام می گرفت.  

  الغاز المسيل 
  للدموع: 

  
  گاز اشک آور

المسيـِّل للدموع و لـَقـَد استـَخـْدمت الحکومة البريطانية قـَنابـِلَ الغاز 
  الذخائر المطاطية لقـَمع مسيرات سلـْمية أقامها الطـَّلـَبة اإلثـْنـَين.

دولت انگلستان براي سرکوب راهپیمایی مسالمت آمیز دانشجویان در روز 
  دوشنبه از گازهاي اشک آور و گلوله هاي پالستیکی استفاده کرد.

  
  الغالبية: 

  
  اکثریت 

ولكن غالبية   رغـْم أن هذا المجلس ال يخـْلو من وجود المتـِطـَرفين ؛
  أعضائه تـَتـَّجـِه إلی االعتدال.

ولی بیشتر اعضاي   وجود تندروها نیست ؛ی از با وجود آنکه این مجلس خال
  آن به میانه روي تمایل دارند. 

  
  غـَضُّ النـَّظـَر: 

  
  نظر صرف

 بلـَها الشـَّع من هذه الثـَّوابـِت الـَّتي قـَدغـَضُّ النـَّظـَر ع نکال يم
  اإليراني الغالي و الرخيصَ.

نمی توان از این اصول که ملت ایران همه چیز خویش را به خاطر آن داده 
  اند، چشم پوشی کرد.

  
  غـُضون: 

  
  طول (مدت)

في مقابـَلـَة نـَشـَرتـْها الخَميس صَحيـْفـَة  أکـَّد سيف اإلسالم القذافي
اليومية إستعداد فـَريق القذافي إلجراِء اإلنـْتخابات في » ديال سيرا«

.ةمر قادأشه غـُضون ثـَالثـَة  
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دیال «سیف االسالم قذافی در مصاحبه اي که پنج شنبه توسط روزنامه 
افی براي اجراي انتخابات در طول سه منتشر شد، بر آمادگی تیم قذ» سیرا

  ماه آتی تاکید کرد.
  

  الغـَفير: 
  

  زیاد 

ضَحر جمـَغ هورفي  فيرـْلمـَمصطفى تشاكر ق بِعلَب ساعة من بداية 
  .قاِءـِّالل

تعداد زیادي از افراد، یک ساعت پیش از شروع دیدار، در ورزشگاه مصطفی 
  چاکر حاضر شدند.

  
  الغـَواصَة: 

  
  زیردریایی

 ،ويةالنـَّو لُ بـِالطـَّاقـَةمتـَع اصَةل غـَوتـَصْنيع أوها لزْمع ايران النيذكي إع
.اإلسالمي م هذا البـَلـَدتـَقـَد نبِ مالغـَر خاوفم  

ایران با اعالم تصمیم خود براي ساخت اولین زیر دریایی که با انرژي اتمی 
کار می کند، نگرانی غرب را نسبت به پیشرفت این کشور اسالمی 

  برانگیخت. 
 

  باب الفاء والقاف
  واژگان و اصطالحات                     نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

  
  فاجأ: 

  

مليون دوالر سنـَويا  ٢٠٠فاجأ الرئيس القـِمة بـِاعالنِه عن تـَخـْصيص 
.ةشاريع البيئيلـْمل  
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میلیون دالر را  200رئیس جمهور با اعالم این مطلب که هر ساله مبلغ   غافلگیر کرد

براي پروژه هاي زیست محیطی اختصاص می دهد، نشست سران را 
  غافلگیر کرد.

  
  الفاعلية: 

  
  کارآیی

 دعب و ذلك دياتالتـَّح ليـَتـَها إلزالـَةة فاعنـَظـَّمتْ هذه المفـَقـَد
  العالمية.   خـُضوعها أمام القـُوی

، کارایی خود را  این سازمان بعد از تسلیم شدن در برابر قدرت هاي جهانی
  براي رفع چالش ها از دست داد.

  
  الفـَتـْرة: 

  
  دوره

ي إلى دؤـُت دـَق هذه اإلدعاءات ي ألنـّأنـَّالت بـِجة ويرجة حرـْتـَهذه الف
  .يهاـَلنازع عـَتق المـِناطتال على المتـْاالق

این برهه حساس است و باید با تامل رفتار کرد ؛ زیرا این ادعاها می تواند 
  به درگیري بر سر مناطق مورد نزاع بیانجامد. 

  
  الفـَجوة: 

  
  شکاف

 ةکيفي نع وه مينلسالم نا مني و کثيرجؤالُ الـَّذي يخالالسرهذه مد 
  .ساعـِّاالت في ذةـِاآلخ ةوجـَالف

سوالی که ذهن بنده و بسیاري از مسلمانان را به خود مشغول کرده است، 
  مربوط به چگونگی پر کردن این شکاف رو به گسترش است.

  
 :بسفـَح  

  
  تنها، فقط

 ةضَوـَفلمفـَتـْرة مهـِمة ا ديدمـَت ،ةدحـَّتم المألمة لة العامعيمالج تررـَق
العليا للنافي بيالي  ،سانـْقوق اإلنحعامن نييـَف آخـَرحسب .  

مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا دوره ماموریت ناوي 
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  بیالي، کمیسر عالی حقوق بشر را تنها به مدت دو سال تمدید کند. 

  
  فـَرزُ األصْوات: 

  
  شمارش آرا

 رارمتإسعمليـَف ةز األصْرْناإل واتتـخابية بعهاِءـِتـْان د الجـَلوة األولى من 
المـَلـَحرـَّالث ةـَثالإل ةْنلتـخابات .في مصر مانيةلرالب  

ادامه روند شمارش آرا بعد از پایان دور اول از مرحله سوم انتخابات مجلس 
  قانونگذاري مصر.  

  
  فرقـَة المغاوير: 

  
  یگان تکاور

غـَير أنـَّه نـَجا قائد فرقـَة مغاوير الجيش من   ناسفـَة  إنـْفـَجرتْ عبوةٌ
لـَةحاوـيال.   ماإلغـْت  

  جان سالم به در برد.امافرمانده یگان تکاورارتش ازترور  یک بمب منفجر شد
  صائل: الفـ
  

  گروه ها،
  احزاب

  .الهجمات الصُّهيونية أمام ياأليد يتوفـْكم فـِقـَن نـَل: ةمقاوالم لُصائـَف

ها دست بسته نمی مقاومت:هرگزدر مقابل حمالت صهیونیستگروه هاي 
  ایستیم. 

  
ــَضُّ النـِّزاع:    ف

  
  رفع مخاصمه

 الفثار الخم لَ القـَضيةوفـَين حالطـَّر ينلـِفـَضِّ النـِّزاع ب تـُحاولُ طـَهران
.ةلـْميق السبـِالطـُّر  

تهران براي رفع مخاصمه میان طرفین درباره مسئله مورد اختالف ـ به 
  شیوه اي مسالمت آمیز ـ تالش می کند. 
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  الفـَضيحة: 
  

  رسوایی

 .ةأخالقي ةه في فـَضيحطرتـَو غـْمقالـَة رتفـَضَ اإلسر االسرائيلي ئيسالر  

رئیس رژیم صهیونیستی با وجود دست داشتن در یک رسوایی اخالقی از 
  استعفا سر باز زد. 

  
  الفـَعاليات: 

  
  گروه هاي فعال

، الل اإلسرائيليتاالح قالَتاع الوطـَنية الفلسطينية اتُيـِالعـَفال تـَأدان
القيادي في حـَكرک.حماس عزيز دوي ة  

گراي فلسطینی اقدام رژیم اشغالگر قدس در بازداشت عزیز گروه هاي ملی 
  دویک از رهبران جنبش حماس را محکوم کردند.

  
  الفـَلـَتان: 

  
  نابسامانی

تـَدعي قـِياداتُ األجهـِزَة األمنية للسلـْطـَة بأن الهدف من وراِء هذه 
  الفـَوضَی. اإلجراءات هو إنـْهاُء حالـَة الفـَلـَتان و

فرماندهان دستگاه هاي امنیتی تشکیالت خودگردان مدعی هستند هدف 
  پشت پرده این اقدامات، پایان دادن به نابسامانی و هرج و مرج است.

  
 :فـَنـَّد  

  
  

تکذیب کرد، رد 
  کرد

فـَنـَّد ـَتالمحـِب ثُدالـْم اسخارجية ـَريح لصْـَت يف االيرانيةه الستَب 
المزاعم األمريکية ضد طـَهران بـِمحاولـَة اغـْتـِيال السفير السعودي في 

 .واشنطن  

سخنگوي وزارت امور خارجه ایران روز شنبه طی اظهاراتی ادعاهاي پوچ 
آمریکا مبنی بر تالش براي ترور سفیر عربستان در واشنگتن را تکذیب 

  کرد. 
  

  الفـَواتير: 
 بِ التـَّقـْرير فإنسقـَطـْع التـَيار  ۶۸بـِح نم يعانون األمريکان نم %
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  فاکتورهاقبوض، 
  

الکـَهربائي أو الماِء أو خـُطوط الهاتف لعدم تـَمکـُّنِهم من دفـْع 
  الفـَواتير.

درصد آمریکایی ها به خاطر ناتوانی در پرداخت  68بر اساس این گزارش، 
شکل قطع برق، آب یا خط تلفن شان دست و پنجه نرم می قبوض با م

  کنند.
  

  فـَوضَ: 
  

تفویض کرد، 
سپرد، اختیار عمل 

  داد

فـَوضَتْ قـِيادة الحرکـَة الصُّهيونية لـَجنـَتـَها التـَّنـْفيذية للدخول في 
  مفاوضات مع بريطانيا.

انگلستان را به کمیته اجرایی رهبران جنبش صهیونیسم، موضوع مذاکره با 
  خود سپردند.

  
  الفـَوضی: 

  
هرج و مرج، 

  نابسامانی

قالَ وزير الخارجية السوري: لـَدی المسؤولين األوروبيين مخـَطـَّطـٌ 
  إلقامة الفـَوضی في سوريا.

وزیر امور خارجه سوریه گفت: مسئوالن اروپایی طرحی را براي برپایی هرج 
  و مرج در سوریه را دارند. 

بـِداية ي ف
 :طافالم  

  
  در آغاز کار

 عولکنـَّها م ةجيبع ةماسضاتُ بـِحفاوالم تأقيم طافالم في بـِداية
  األسف منيتْ بـِالفـَشـَل.

مذاکرات در آغاز کار با شور عجیبی برگزار شد ؛ ولی متاسفانه به شکست 
  انجامید. 

  
 مينل القائقـِب نراكـُها مدتغي إسنـْبي ةمياأله ةظـَة في غايالحم ناكه
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  القائم علی: 
  
  
  

  دست اندرکار

أن ال يلـْحقوا أفـْدح على هذه المغامرة الطائشـَة إذا كانوا يحرصون على 
  األضْرار بـِشـَعبـِهم.

نکته بسیار مهمی وجود دارد که دست اندرکاران این ماجراجویی احمقانه 
باید آن را درك کنند ؛ البته اگر تمایل دارند که خسارت هاي سنگین را 

  متحمل ملت خویش ننمایند. 
  

  القائمة: 
  
  
  

  لیست

 صُندوق دير کـَشـَفنـْصبِ الممل شـَّحينرالم ةمن قائع ليوالد النـَّقـْد
 ةخابِ حتی نِهاية االنـْتليمتـَنـْتـَهي ع ر أنقـَرالم نو م ديدالج التـَّنـْفيذي

  الشـَّهر الجاري.

صندوق بین المللی پول از لیست نامزدهاي تصدي منصب مدیر اجرایی 
پرده برداشت. قرار است که پروسه انتخاب تا پایان ماه جاري جدید صندوق 

  انجام گیرد. 
  

  القاتم: 
  
  

  تاریک، مبهم

غيتس تـَنـَبـَّأ بـِمستـَقـْبل قاتم للـْحلـْف األطـْلـَسي بـِسبـَبِ نـَقـْص 
  .ريةـَكسالع ماراتـْثتساال

گیتس به خاطر کاهش سرمایه گذاري هاي نظامی، آینده اي تاریک را 
  براي ناتو پیش بینی کرد.  

  قاذفـَة القـَنابـِل: 
  
  

  بمب افکن

التـَّابـِعة للـْجيش  لـِنابـَالق فاتقاذ نأ يكياألمر والج الحس حأوضَ
األمريكي ـَتاسهيف تْـَفد ـَدينالمةً ةدقاع ـْللحرس الجهورم.العراقي ي  

نیروي هوایی آمریکا خبر داد که بمب افکن هاي وابسته به ارتش این  
کشور یک پایگاه گارد ریاست جمهوري عراق را در این شهر هدف قرار 
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  داده است.  
  

 :قاطـَع  
  

  تحریم کرد
  

 راتهذه التـَّظاه مينلسة إخوان المماعتْ جأنـَّها قاطـَع نةً مذرحم
  تـَذهب بـِالبـِالد إلی مصير مجهول.

جماعت اخوان المسلمین این تظاهرات را تحریم کرد و هشدار داد که این 
  اقدام کشور را به سمت سرنوشتی نامعلوم می کشاند.

  
  القاعدة: 

  
  

  پایگاه

 ةدة نـَقـْل القاعکانيإم في قالَ بوشُ إن ةجودوالم ةاألمريکي ةکـَريسالع
  آلمانيا إلی اليبريا ستـَکون محلَّ بحث مع من يلـْتـَقي بـِهم في جولـَته.

بوش گفت: امکان انتقال پایگاه نظامی آمریکایی موجود در آلمان به لیبریا 
ن دیدار از موضوعات مورد بحث وي با کسانی بود که در این سفر با آنا

  خواهد کرد.
  

  قام بِـ: 
  
  
  انجام داد 

قامت الحل أبيب هيونية ة الصُّکومفي ت قـَةرحن المض عرعم ةبـِإقام
  حيثُ عرضـَتْ فيه وثائق مخـْتـَلـقـَة. 

کرد و  گاهی را در خصوص هولوکاست برگزاردولت صهیونیستی نمایش
  اسنادي ساختگی را در آن ارائه نمود. 

  
  قـَبض علی: 

  
دستگیر کردن، 

  بازداشت 

ألـْقـَت الشـُّرطـَة القـَبضَ علی بعض المتـَظاهرين بـِتـُهمة إقـْالق األمن 
.في البـَلـَد  

پلیس برخی از تظاهرکنندگان را به اتهام بر هم زدن امنیت کشور دستگیر 
  کرد. 
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ــُبيل:    ق

  
  اندکی پیش از 

 ضاتفاوالم لـَةويلَ جروسيا قـُب عم راتشاوتْ مراإلسالمية أج ايران
.ةديدالج  

ایران اسالمی اندکی پیش از آغاز دور جدید مذاکرات، رایزنی هایی را با 
  روسیه انجام داد. 

  
 :رقـَد  

  
تخمین زد، برآورد 

  کرد

 تقـَد فـَتـَح ةسخـَم نم ها بـِأکـْثـَرددع رخابية الـَّتي يقـَدزُ االنـْتراکالم
  وأربعين ألـْفـًا أبوابها قـَبلَ ساعـتـَين.

هزار مورد تخمین زده می شود،  45مراکز راي گیري که تعدادشان بیش از 
  از دو ساعت پیش کار خود را آغاز کرده است. 

  
  قـَذيفـَة هاون: 

  
  خمپاره

كان مراسلـُنا قـَد أفاد أن المقاومة أطـْلـَقـَتْ ستـَّة قـَذائف هاون علـَی 
  الصُّهيوني شَرقي خانيونس. ودالع ناتطوـَتسم جاهـِّاتـِباألقـَلِّ 

خبرنگار ما گزارش داد که مقاومت دست کم شش خمپاره را به سمت 
  شین در شرق خانیونس پرتاب کرده است. شهرك هاي صهیونیست ن

  
ــَة:    القـَـذيف

  
  بمب

  

ـَتم العثور علی رمانـَة تـَحتَ القـَذيفـَة بـِحيثُ يؤدي انـْفجارها يغالبا ما 
 .ةميريالتـَّد ةالقـُو ةو زياد إلی تـَفـْجير القـَذيفـَة  

غالبا در زیر بمب یک نارنجک یافت می شود که انفجار آن نارنجک به 
  انفجار بمب و افزایش قدرت تخریبی آن می انجامد.  

  
  القـَرار: 

  

صادق مجلس حقوق اإلنـْسان لـَدی األمم المتـَّحدة الجمعة علی قـَرار 
 ةهـِمم ديدلَ تـَموح.ةدتـَّحم المألمل ةقيق التـَّابـِعالتـَّح نـَةلـَج  
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  مصوبه، قطع نامه 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با مصوبه مربوط به تمدید 

  ماموریت کمیته تحقیق وابسته به این سازمان موافقت کرد. 
  
   :لیع ضاُءـَق

  
  نابودي، ریشه کنی

ضاِءـَقـْلل ـَلی الفعساد ـَن اإلداريحتاج إلی مساعدلٍّـُک ة من ـَطـْلالسة 
  .نفيذيةـَّو الت ةضائيـَالق

  مندیم.براي نابودي فساد اداري به کمک قوه قضائیه و مجریه نیاز
  

  قطاع غـَزَّة: 
  

  نوار غزه
  

صاروخًا و قـَذائف هاون  ۲۱في يوم واحد أطـْلـَقـَتْ کـَتائب القـَسام 
  المستـَوطنات الصُّهيونية المجاورة لقـِطاع غَزَّة.علی 

موشک و خمپاره را به سمت شهرك  21در یک روز، گردان هاي قسام 
  هاي صهیونیست نشین همجوار نوار غزه شلیک کرد.

  القـَفـْزَة 
  النـَوعية: 

  
  

  جهش بی نظیر

نـَجاح کـَتائبِ القـَسام في إنـْتاج هذا النـَّوع من قـَذائف "أر.بي.جي"، 
  ـُشـَکـِّلُ قـَفـْزَةً نـَوعية في أداِء المقاومة.ي

موفقیت گردان هاي قسام در تولید این نوع از گلوله هاي آر.پی.جی جهشی 
  بی نظیر در عملکرد مقاومت است.

 :قـَلـَّب  
  

  جلوه دادن وارونه 

علـَينا أن ال نـَغـُضُّ الطـَّرف عن دور اإلعالم المضَلـِّل في قـَلـْبِ 
  الحقائق. 

  نباید نقش رسانه هاي فریبکار در وارونه جلوه دادن حقائق را نادیده بگیریم. 
  

  القـَلـَق: 
 قـَلـَق بيرغـْربِ العل المواسرائيلَ و د ينب القاتلُ العتـَقـْبسم أثار لـَقـَد
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  نگرانی

  أمريکا. 

آینده روابط میان اسرائیل و کشورهاي مغرب عربی نگرانی آمریکا را بر 
  انگیخته است. 

  
  القمة: 

  
  سران

 ماعـِتيونيو الجاري اج نم رينـْشس والعفي الساد بولُـْنـَطإس نضـَتحـَت
القمة ـلـَّظـَنممـَّالت ةـْن االقعاوتصادي ْللبـحر األسود.  

استانبول، بیست و ششم ژوئن جاري میزبان نشست سران سازمان 
  همکاري هاي اقتصادي دریاي سیاه است. 

  
 :ر الصُناعيالقـَم  

  
  ماهواره

إطـْالق قـَمر صُناعي  ررـَقالم نه مـَّدية، أنـْنكومية هح رصادم تْرـَذك
.ر الجاري لإلتـِّصاالتفي غـُضون الشـَّه  

منابع دولتی هند اعالم کردند که قرار است  یک ماهواره مخابراتی را در 
  طول ماه جاري به فضا پرتاب کند. 

  
  قـَمع: 

  
  

  سرکوب کردن

بعدها قامـُّالش تـِة بـَطرمـَلحاوـَـق ةمـَتع المظاهـّتـَشـِب رينى السإال  ،لب
  ا.رامطـْاض ارـَّالن تدزا لْب ،تْـَلـَشـَها فـَّأن

بعد از این ماجرا، پلیس به روش هاي مختلف دست به سرکوب 
تظاهرکنندگان زد ؛ ولی نه تنها در این امر شکست خورد، بلکه آتش 

  [اعتراضات] شعله ور تر شد. 
  

ــُنـْبلـَة:    الق
  

 هىـْلمـِب ةويدي ةـَلـُبـْنـُجير قـْفـَفي ت شـَخْصًا بين قـَـتيل و جريح ١٤سقـَط 
  ـَتـَبـَنـَّه أي فـَصيل بعد.يو الـَّذي لـَم  لييـَل
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  بمب 
نفر  کشته و زخمی شدند. تا کنون  14در انفجار بمبی دستی در یک کاباره، 

  هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.   
  القـُنـْبلـَة 
  اليدوية:

  
  نارنجک

 نم بِرـُالقـِب ويةة يدـَلبـْنـُق قىـْهوال ألجم البية إنـُط رصادم تْـَالق
  .نعاءصَ ةعجام خارج يالبـُع طمجـَت

منابع دانشجویی گفتند که یک فرد ناشناس نارنجکی را در نزدیکی محل 
  تجمع دانشجویان در خارج دانشگاه صنعا پرتاب کرد. 

  
ــُنـْصُلية:    الق

  
  کنسولگري

تـَفـْتـَح ايطاليا قـُنـْصُلية لـَها في بـِنـْغازي و يعد وزير خارجيـَّتـِها 
.ضـَةعارليون يورو لـِلـْمئة مبـِتـَقـْديم م  

ایتالیا در بنغازي کنسولگري خود را باز می کند و وزیر خارجه اش نیز وعده 
  تقدیم یک میلیون یورو به مخالفان را می دهد.
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ــُنوط:    ق

  
  يناامید

ـْم و أوجاع ميسور ال  ـَم العق ـَم الخَصْبِ أمر من أل ـَب أل ـْل يط
.زَقـَقير ال ير ـُنوط ف ـْه شيٌء أشَد هوال من ق   من

شخص  يدرد باروري تلخ تر از درد ناباروري است و رنج ها
فقیري  يمرفهی که از او چیزي نخواهند دهشتناك تر از ناامید

  است که او را روزي نباشد.
القـَواسم 

  المشْتَرکـَة: 
  

  نقاط مشترك

 زيرلَ قالَ ونـَص أن وريينکـَس تـَطيعالمعلم: نـَس وليد السوري ةالخارجي
  معا إلی القـَواسم المشـْتـَرکـَة أيا کانـَت الخالفاتُ بينـَنا.

ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه گفت: اختالفات هر چقدر هم باشد، ما 
  کنیم.ملت سوریه می توانیم به نقاط مشترك دست پیدا 

  
  القـَومية: 

  
  

  ناسیونالیسم

 لـَةوة دة تـَرمي إقامصِّبتـَعة مکـْرية فکـَة سياسيرة حبيرة العميالقـَو
  موحدة للـْعربِ علی أساس من رابـِطـَة الدم و اللـُّغَة و التـَّاريخ.

ناسیونالیسم عربی یک جنبش سیاسی فکري متعصب است که در اندیشه 
ایجاد یک دولت واحد عربی می باشد که اساس آن را پیوند خونی، زبانی و 

  تاریخی تشکیل می دهد.   
ــُوی الکـُبری:    الق

  
  ابر قدرت ها 

 مليون إنسان کان وضَحيتها نَح ببِ الـَّتي ذهرفي هذه الح کـْتاتورالد
  المعتـَدي الطـِفـْلَ المدلـَّلَ لـَدی القـُوی الکـُبری.

در این جنگ که حدود یک میلیون نفر قربانی داشت، دیکتاتور متجاوز 
  طفل نازپرورده ابرقدرت ها بود. 
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  قـَهرا: 

  
  با زور

ـَة أهل البـِالد لـَقـَد تـَمتْ هجرة اليهود إلی فلسطين قـَهرا و دون موافـَق
  کـَما تـَملـَّک اليهود األراضي قـَهرا.

مهاجرت یهودیان به فلسطین با زور و بدون جلب موافقت صاحبان این 
  سرزمین انجام گرفت و یهودیان اراضی را با زور به مالکیت خود درآوردند. 

  
  قـَيد الدراسة: 

  
  در دست بررسی 

 قـَيد قـَضائية شاريعة مدع ناکه إلی أن ةالقـَضائي لـْطـَةالس ئيسر أشار
  .ةراسالد  

  رئیس قوه قضائیه به وجود چندین پروژه قضائی در دست بررسی خبر داد. 
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  لالماباب الکاف و
  همراه ترجمهواژگان و اصطالحات                       نمونه هاي کاربردي به 

  
  کافـَّة: 

  
  

  تمامی، جمیع

 داتحالو کافـَّة زيةوهتـَوی جسبار مإلی اخْـت ةرناويرمي تـَنـْفيذ هذه الم
 ر ذاتالشـَّبابِ إلی جانِبِ الکـَواد اطالضب کـَةشاربـِم و تـُقام ةنيعالم

.راتالخـُب  

اجراي این مانور با هدف آزمودن سطح آمودگی تمامی یگان هاي ذیربط و 
  با مشارکت افسران جوان در کنار کادرهاي با تجربه انجام می گیرد.  

  
  کـَالـْمعتاد: 

  
  مثل همیشه 

حين الهجوم علی غَزَّة، وقـَفـَت الوالياتُ المتـَّحدة كـَالمعـتاد إلی 
 .جانـِبِ الكيان الصُّهيوني  

هنگام حمله به غزه، ایاالت متحده مثل همیشه از رژیم صهیونیستی 
  حمایت کرد. 

  
  کـَبت: 

  
  خفقان

تـَعرضُ الکتابة علی الجدران قـَبـْلَ الثـَّورة اإلسالمية في ايران صورةً 
  واضحة عن الکـَبت السياسي في البلـَد آنـَذاك. 

دیوار نوشته هاي پیش از انقالب ایران چهره اي روشن از خفقان سیاسی 
  وقت کشور ارائه می دهد.
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   :بتائـَکال
  
  
  

  گردان ها 

 ةمقاوالم ةـَکرحل ريـَکسالع راعام، الذسـَالق بتائـَک تْـَفصَـَق
اإلسحماس" صَ المية"ـْال باحيوم مـَتسوة "ناحل عوز" ـَنط
لی ا علية ردمالع لکت تْو جاَء واريخَصَ ةدعـِة بهيونيالصُّ
اجالکيان الصُّ راءاتهيوني اإلجرامي.   

گردان هاي قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسالمی 
پاسخ به جنایت هاي رژیم در (حماس) بامداد امروز 

را با  "ناحل اوز"صهیونیستی شهرك صهیونیست نشین 
  چندین موشک هدف قرار داد.

  
  الکـَثافـَة: 

  
  تراکم

ة مسـَن ۳۹۵ عم، مـَالعال يف انيةـَّكس ةـَافـثـَـك رـَثـْـاألك دـَلالب يدا هـْنـَهول
كيلومتر لِّـُكل.  

نفر در هر کیلومتر مربع، بیشترین تراکم جمعیتی را در  395هلند با تراکم 
  دنیا دارد.

  
 :کـَثـَّف  

  
  شدت بخشید

 قـَرلَ مووح دينـَةة في المنيه األمراءاتة إجة العراقيکومالح کـَثـَّـفـَت
.تباغم هابيجوم إره ا أليبسر تـَحتـَمؤالم قادانـْع  

دولت عراق به منظور جلوگیري از هر گونه حمله غافلگیرانه تروریستی، 
تدابیر امنیتی خود را در این شهر و در اطراف محل برگزاري کنفرانس 

  شدت بخشید. 
 :سکـَد  

  
 سه.کـَدساناترفي ت ةويالنـَّو ةلـِحاألس نة مديديالَ جأج بالغـَر  
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  انباشت، 
  غرب نسل جدیدي از سالح هاي هسته اي را در زرادخانه اش انباشت.   انبار کرد

  
  الکفاءات: 

  
  شایستگی ها

قالَ هذا المواطن إن الحکومة األمريکية تـَفـْقـُد الکفاءات الالزمة لحلِّ 
األزْم.ة  

این شهروند گفت که دولت آمریکا فاقد شایستگی هاي الزم براي حل 
  بحران است.

  
  کفاح: 

  
  مبارزه

فإن من عادة الحرکات الوطـَنية في البلدان المستـَعمرة الکفاح من أجل 
  حريـتها واستقـْاللها.

آزادي و ي مبارزه برااز ویژگی جنبش هاي ملی کشورهاي تحت استعمار 
  استقالل است.

  
  الکـُلـْفـَة: 

  
  هزینه

 التقاتشـِراِء هذه المظـَة لکـُلـْفـَة باه الصُّهيوني الکيان فـَعلـَقـَد د
.ديثـَةالح  

رژیم صهیونیستی براي خرید این جنگنده هاي مدرن بهاي سنگینی 
  پرداخته است.

  
  الکـَلمة: 

  
  سخنرانی

رئيس وفـْد حرکـَة فتح في کـَلمته بـِالقاهرة إن ملـَف المعتـَقـَلين قالَ 
  السياسيين قـَد أغـْلق تـَماما.

رئیس هیات جنبش فتح در سخنرانی خود در قاهره گفت که پرونده 
  بازداشت شدگان سیاسی کامال بسته شده است. 
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  الکـَواليس: 

  
  پرده، صحنه

عياُءأد ـَكافمحة ـِّطـَيخ هابِاالرطون من واليسـَالك راِءو ـْنـَتـلفيذ 
  .هابيةرمال اإلعاأل

مدعیان مبارزه با تروریسم در پشت پرده جهت اجراي اقدامات تروریستی 
  برنامه ریزي می کنند.  

  الكـَثير من: 
  

   بسیاري از،
  تعدادگسترده اي از

 ةرائيليواإلس بيةريع العشارالم نلی الکـَثير مَء عالضَّو تابألـْقی الک
  والدولية للسالمِ. 

این کتاب بسیاري از طرح هاي عربی، اسرائیلی و بین المللی صلح را زیر 
  ذره بین قرار می دهد. 

  
  ال داعي لِـ: 

  
هیچ نیازي به ... 

  نیست

 لـَةشـْکلِّ المحکانية لام ناکتْ همادام ثـْل هذه التـَّصْريحاتمل يال داع
  عن طـَريق التـَّفاوض بين الجانِبين.

مادامی که امکان حل و فصل مشکل از راه مذاکره میان دو طرف وجود 
  دارد، نیازي به چنین اظهاراتی نیست.

  
  الالئحة: 

  
  لیست

ـْفطهران: رع جماعة خلق من الئحة هابِاإلر يکشف ن ازْعدواجية 
  .بِرـَالغ

از لیست گروه هاي تروریستی » سازمان مجاهدین خلق«تهران: حذف نام 
  از رفتار دوگانه غرب پرده بر می دارد. 

  
  الالجـِئ: 

  

 زيرو حصَر ةدوع مده عماس رما أحخـَطـ ناکه بأن يونيالصُّه ةالخارجي
.تـَلـَّةحإلی األراضي الم الجـِئ فلسطيني أي  
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  پناهنده 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد که خط قرمزي به نام عدم 

  بازگشت پناهندگان فلسطینی به اراضی اشغالی وجود دارد.   
  
   :تاتالفال
  

  پالکاردها

وا في ضَـَق ذينـَّال داِءهالشُّ ماِءأسـِب ةـَدينالم َـطسة ومـْخضَ تاتٌـِالف ناکـُه
الحبِر فروضَالمة.  

 پالکاردهاي عظیمی در قلب شهر وجود دارد که بر روي آنها نام شهداي
  ی ثبت شده است.کشته شده در جنگ تحمیل

  
  لـَجأ إلی: 

  
  به ... پناه آورد، 

  به ... متوسل شد

قـَد تـَلـْجأ القـُوی المتـَصارعة إلی هذا الخيار ألخْذ فـُسحة من الوقـْت و 
.ر الظـُّروفتـَغـَي  

شاید گروه هاي درگیر براي کسب زمان بیشتر و تغییر شرایط به این گزینه 
  متوسل شوند. 

  لـَجنـَة 
  تـَقـَصّي الحقائق: 

  
  کمیته حقیقت یاب

تـَساَءلَ مشعلُ لماذا وئدتْ لـَجنـَة تـَقـَصّي الحقائق الـَّتي شـَکـَّلـَتـْها 
 هاتواجم نری بـِقـِطاع غَزَّة مقیق فيما جلتـَّحل ةبيرل العوة الدعجام

  بين فتح و حماس.

یابی که اتحادیه عرب جهت تحقیق مشعل پرسید چرا کمیته حقیقت 
  پیرامون درگیري هاي فتح و حماس در نوار غزه تشکیل داد، از بین رفت.

  
  لـَفـَتَ انـْتباهه: 

  
توجهش را جلب 

السابـِق البريطاني بلی جورج غاالو قالَ النائع مونصَمم ني: نـَح
  لـَفـْت انـْتباه العالـَم إلی الجرائم الـَّتي تـَرتـَكبها اسرائيلُ. 

نماینده پیشین پارلمان انگلستان گفت که ما مصمم هستیم تا   جرج گالوي،
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  جامعه جهانی را متوجه جنایت هاي اسرائیل بنماییم.   کرد
  

  لـَقي حتـْفـَه: 
  

  جان سپرد
  

لـَقي متـَطـَرف حتـْفـَه بـِرصاص الشـُّرطـَة أثـْناَء عمـَلية إلطـْالق السراح 
  عن جزائري کانـَتْ جماعة مسلـَّحة قامتْ بـِاخـْتطافه. 

در جریان آزادي یک الجزایري که توسط گروهی مسلح ربوده شده بود، 
  سپرد.یک فرد تندرو به ضرب گلوله پلیس جان 

  
  لـَقي مصْرعه: 

  
جان سپرد، 

  درگذشت

ي وذلک أثـْناَء ش اإلسرائيلـْيصاص الجرـِه بعرصْم يفلسطين ي شابقـَل
  عودته من عمله.

یک جوان فلسطینی هنگام بازگشت از محل کارش به ضرب گلوله ارتش 
  صهیونیستی جان سپرد. 

 يألـُو لـَن  
  جهدا: 

از هیچ تالشی 
فروگذار نخواهد 

  بود

  وزير العَدل الفلسطيني يؤکـِّد أنـَّه لـَن يألـُو جهدا لمتابعة الموضوع. 

  

ی وزیر دادگستري فلسطین تاکید کرد در پیگیري موضوع از هیچ تالش
  فروگذار نخواهد بود. 

  لوبي: 
  
  
  

  البی

ةيمأوباما بـِالد نجاد صَفو  النـْقاذ الصُّهيوني الـَّتي جاَء بـِها اللوبي
.قوطالس نم و الکيان الصُّهيوني ةصالـِح األمريکيالم  

احمدي نژاد، اوباما را عروسکی توصیف کرد که البی صهیونیستی براي 
نجات منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی از خطر نابودي او را بر سر کار 

  آورده است.



205 
 

  
  وح: لـَ
  

تلویحا بیان داشت، 
اشاره کرد، 
سربسته سخن 

  گفت

 بالشـَّع بـَّرخـُّل في سوريا في حين عبـِالتـَّد ة الکيان الصُّهيونيقاد حلـَو
.ةالصُّهيوني السـُّلـَطات ن تـَصريحاتخاوفـَه مم السوري  

رهبران رژیم صهیونیستی تلویحا به دخالت در موضوع سوریه اشاره کردند 
این در حالی بود که ملت سوریه نیز نسبت به اظهارات مقامات صهیونیستی 

  ابراز نگرانی کردند.  

  
  لـَوی يـَده: 

  
  دستش را بست 

ائال إنـَّه يلوي بذبِ سياسة دعمِ الصَّادرات ق حذر خـَبير اقتصادي من تـَذ
  يد المصَدرين من ممارسة أعمالهم. 

یک کارشناس اقتصادي نسبت به عدم ثبات در سیاست حمایت از صادرات 
هشدار داد و گفت که این کار دست صادرکنندگان را بسته و مانع از انجام 

  کارشان می شود. 
  

  اللـَهجة: 
  

  لحن

نـَةفي لـَج ضـْولـَم   قالَ الع إن :ةبغاض ةجبـِلـَه لمانيةرالب الشؤون الخارجية
  معها. القاتالع عـَطـْقـَنـَنا سـَّفإن إيران إلىتـُقـَدم بريطانيا اعـتذاراتها 

عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان با لحنی خشن گفت: اگر انگلستان از 
  خواهی نکند ما روابط مان را با این کشور قطع خواهیم کرد.ایران عذر
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  باب المیم والنّون
  نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمهاصطالحات                        واژگان و

  
  المؤاتي: 

  
  مناسب 

الفروف: المـَتؤمر الدلوي حاسوري لَو يهدـُق ظـْلـَلى خإ فروف 
مـؤاتية لوار سياسحي بـْاألط ينراف .ةرتـَناحالم  

الوروف: کنفرانس بین المللی در خصوص سوریه با هدف ایجاد شرایط 
  مناسب جهت گفتگوي سیاسی میان طرف هاي درگیر برگزار می شود. 

  المؤامرة: 
  

  دسیسه 

 ي و اليـَقـْظـَةعلـّی بـِالونـَتـَح أن ال بـُد.ودالع راتؤامم ةهواجمل  

  براي رویارویی با دسیسه هاي دشمن باید به آگاهی و بیداري آراسته باشیم.
  

  المؤتـَمر: 
  

  کنفرانس

 قو اسـْتـَغْر قيـَّةنـْدالب دينـَةفي م الـَّذي أقيم رتـَمؤخـَّضْ هذا الميتـَم لـَم
  نـَتيجة.ثـَالثـَة أيـَّام عن 

این کنفرانس که در شهر ونیز برگزار شد و سه روز به طول انجامید، هیچ 
  نتیجه اي در پی نداشت.

  المآرب: 
  

  خواسته ها
  

ـِتاجيـِب هؤالء رينالد هوديالي ـَتلـِآربحقيق مهم السياسية.  

  آنها دین یهود را براي تحقق خواسته هاي سیاسی شان می فروشند. 
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  ما يربو علی: 

  
  بیش از، افزون بر

ألـْف شـَخْص قـَد  ۲۱۲وکالـَة األمم المتـَّحدة لالجـِئين: ما يربو علی 
 .نـْفمال العالع أعنـْذ انـْدن ليبيا موا مفـَر  

هزار نفر از زمان آغاز  212آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد: بیش از 
  خشونت ها، از لیبی گریخته اند. 

  
  الماثل: 

  
  کنونی، جاري 

يلـَبي الشـَّکـْلُ الجديد لمنـَظـَّمة األمم المتـَّحدة متـَطـَلـِّبات العصْر 
  الماثل.

  ساختار جدید سازمان ملل پاسخگوي نیازهاي دوره کنونی است. 
  

  المأدبة: 
  
  
  

  ضیافت

شارك رئيس الجماإل هوريةسالمية محمود أحمدي نجاد،  االيرانية
 يمام علإ ي،الطاجيك ئيسها الرقامالـْيوم األحد في مأدبة غـَداٍء أ

  .رحمان

محمود احمدي نژاد، رئیس جمهوري ایران امروز یک شنبه در ضیافت 
نهاري که امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان برگزار کرده بود 

  شرکت جست. 
  

  المأزَق: 
  

  تنگنا

يعيشُه في هذه  يذـَّق الأزَالم نم نـْقاذ الكيان الصُّهيونية إلـَلحاومهذه 
  اآلونـَة. 

است که در این برهه  یاز تنگنای یجهت نجات رژیم صهیونیستاین تالش 
   با آن مواجه است.
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  المأساة: 

  
  

  فاجعه، تراژدي

 إن ـُّرکي  إسرائيلُ تْبـَّبسـَتي تـَّأساة الالمقالَ رئيس الوزَارِء الت
زَّها في غَفي وقوعة ال يمكـَت نبهارير.  

اي که اسرائیل عامل بروز آن نخست وزیر ترکیه گفت فاجعه 
  در غزه بوده، توجیه ناپذیر می باشد.

  
  المبادرة: 

  
ابتکار، طرح و 

  پروژه ابتکاري

دعا الدولَ الصُّناعية إلی أخـْذ زمام المبادرة لحلِّ مشْکلـَة االحتباس 
  الحراري و الـَّتي تـُعـْتـَبر کارثـَة بيئية.

کشورهاي صنعتی خواست براي حل مسئله گازهاي گلخانه اي که وي از 
  یک فاجعه زیست محیطی به شمار می رود، ابتکار عمل را به دست بگیرند.

  
  مبدئيا: 

  
  
  

  اصوالاساسا،

ـَّذي ال أكـَّد وزير الخارجية أن ايران وافـَقـَتْ مبدئيـًا علی اإلقـْتراح
 حادـِّاالت يف الخارجية القاتالع ةـَؤولسشتون مأ كاثرين قـَدمتـْه
  المفاوضات.  نافـْئتالس يليللى جإ ياالوروب

وزیر خارجه تاکید کرد که ایران اصوال با پیشنهاد کاترین اشتون، مسئول 
روابط خارجی اتحادیه اروپا به جلیلی در خصوص از سرگیري مذاکرات 

  موافق می باشد.   
  

 :رربالم  
  
  

  توجیه 

 ن کافـَّةع الفوري اإلفـْراج لـَيس ينيةرحالب ةکومالح نم طـْلوبالم
المعتـَقـَلين و السجناِء السياسيين فـَحسب بلْ ينـْبغي إلـْغاُء أحکام اإلعدام 

  مبرر لهذه األحکام.الـَّتي صَدرتْ بـِحق المحتـَجين فـَورا فـَال 

انتظاري که از بحرین می رود تنها آزادي تمامی بازداشت شدگان و 
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زندانیان سیاسی نیست ؛ بلکه باید تمامی حکم هاي اعدامی که علیه   
  معترضان صادر شد، فورا لغو گردد ؛ زیرا این احکام توجیه ناپذیر است.

  
  المبعوث: 

  
  

  فرستاده

 یلع ةدالقاع ظيمِـْنـَت ةَرـَطيس ن أنمالي یإل ةدحـَّتم الماألم عوثُبم دـَّأك
ـَقـَطـْنمة ـِب رداعـَظـَحافمة البضاَءي اليمنيتـَ ةعي  كسدتـَرضاع األو

األمنية.  

فرستاده سازمان ملل به یمن تاکید کرد که تسلط سازمان القاعده بر منطقه 
  در استان بیضاء یمن نشانگر وخامت اوضاع امنیتی است. رداع واقع

  
  المبکـَّر: 

  
  

  زودهنگام

رأی الفلسطينيون أنـَّه لـَيس من الحکـْمة الموافـَقـَة المبکـّرة علی 
  المشـْروع و الزَّمن کـَفيلٌ بـِکـَشـْف مدی جـِدية بريطانيا.

موافقت زودهنگام با این طرح، امري دور از فلسطینی ها معتقد بودند که 
خرد است و زمان مشخص می کند تا چه حد انگلستان در این امر جدي 

  است.
  

  المبني علی: 
  
  

  مبتنی بر، بر پایه

 نأ» يمحمد خزاع« ةدحـَّتم الممدی األـَم لـِائالد ايران دوبـْنم دـَّكأ
ةسياس الجماإل هوريةاال سالميةيرانية ـْبمنيلیة ع عـَّم التدي ل فـُّخد

  الشُؤون الداخلية للـْدول األخـْری.

محمد خزاعی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که 
سیاست جمهوري اسالمی ایران مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگر 

  کشورها است. 
  

  متابعة: 
ـتمـابـْقـَت ة وعييم البرامج الجديداتـِّخاذها  ة الـَّتي تـَم الخـُطـُوات مأه نم
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  پیگیري

  ليم العالي.عـَّوير التـْطـَتفي المرحـَلـَة الثـَّانية من مشروع 

پیگیري و ارزیابی برنامه هاي جدید از مهم ترین گام هایی است که در 
  مرحله دوم پروژه ارتقاي وضعیت آموزش عالی برداشته شد.  

  
  المتاح: 

  
  

موجود، در 
  دسترس

 طهران يف ميوـْهما القائل اللَنجاد خ يحمدأ و يالمالك ينور دـَّكأ
لی ضَعرورة اسـَّدام كافـْختاإل ةمكانيات المتاحـَطار تإ يف ةيززع 

العـُّالث القاتنائية. 

ژاد در دیدار امروز خود بر ضرورت استفاده از تمامی  نوري مالکی و احمدي ن
  امکانات موجود در جهت تحکیم روابط دوجانبه تاکید کردند. 

  
  المتَأهب: 

  
  آماده

 األنـْباِء، كان وکاالت ةإفاد بسا " الدن بن"حبـأهتمـْللعملية العـَكسرية 
  .الثاِءـُّالث مِوي ةبيحصَ أفغانستان في) طالبان( ةـَكرح هاـِب تْقام تيـَّال

به گزارش خبرگزاري ها، بن الدن براي عملیات نظامی بامداد روز سه 
  شنبه جنبش طالبان در افغانستان آماده بود. 

  
  المتَحالف: 

  
  

  هم پیمان

 سا ومـَّالن وي الرايش األلمان ينداية بـِب األولى ميةـَالعال برالح تامق
ـْنهـِن جغاريا مهو ة ـْيبن الدوـَفـِحالـَتل المـَف ةروسيا و بريطانيا و سا وـْنر 

صربيا مأخـْری. ن ةجـِه  

جنگ جهانی اول در ابتدا میان آلمان رایش، اتریش و مجارستان از یک سو 
روسیه و صربستان از سوي   انگلستان،  و کشورهاي همپیمان یعنی فرانسه،

  دیگر برپا شد. 
  

المشْـتـَبـِهين قالَ متـَحدثٌ بـِاسم الجيش اإلسرائيلي إنـَّه تـَم اعتقالُ 
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  المتَشَدد: 
  

  تندرو، افراطی

  بـِقـَتـْل رجل اسرائيلي متـَشَدد حاولَ التـَّسلـُّل إلی مسجـِد األقـْصی.

سخنگوي ارتش رژیم صهیونیستی گفت افراد مظنون به قتل فرد تندروي 
  اسرائیلی که قصد ورود به مسجداالقصی را داشت، دستگیر شده اند. 

  
  المتَضارب: 

  
متفاوت، ضد و 

  گوناگون نقیض،

تـُركية كـَريةسع ةرطائ سـُقوط نة عبتـَضارأنـْباٌء م ناكه   ياهفي الم
 .السورية اإلقـْليمية  

اخبار ضد و نقیضی درباره سقوط هواپیماي نظامی ترکیه در آب هاي 
  منطقه اي سوریه وجود دارد. 

  
  المتَطـَرف: 

  
  

  تندرو 
  

وحدة استيطانية من قـِبل حکومة نتانياهو  ۱۵۰۰مشـْروع إقامة مصادقـَة 
المتـَطـَرفـَة دليلٌ علی السياسة العنـْصُرية الـَّتي ينـْتـَهـِجها اإلحتاللُ 

.الصُّهيوني  

واحد شهرك نشینی از سوي دولت افراطی  1500تصویب طرح احداث 
  ژادپرستانه رژیم صهیونیستی است.نتانیاهو گواه سیاست ن

  
  المتَطـَلـَّبات: 

  
  شرایط الزم

الحالية إلی تـَحديد متـَطـَلـَّبات األداِء اإلبداعي للطـَّالبِ   تـَهدف الدراسة
  اإلبداعِ. یالمعوقات الَّتي تُؤثِّر علَ و هذا يستـَلـْزم في البـِداية دراسةَ

پژوهش کنونی، تعیین شرایط الزم جهت عملکرد مبتکرانه دانش هدف 
    ی موانع موثر بر ابتکار می باشد.آموز است که این امر در آغاز مستلزم بررس

  
  المتَغـَطـْرس: 

  

 تـَغـَطـْرسينالم تـُواجـِه ايران إلی أن ةاإلسالمي ةرالثـَّو دشرم أشار
  أهدافها قائال إن الشـَّعب االيراني اجتازَ اخْـتبارات صَعبة.لتـَحقيق 
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  زورگو
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ایران براي تحقق اهداف خویش با 
زورگویان رو به رو می شود، گفت که ملت ایران امتحانات سختی را پشت 

  سر گذاشته است. 
 :ثاليالم  

  
  آرمانی  نمونه،

 .ماتم الخـَدفي قـِس ثاليالم ظـَّفوـيار المتـَعليماتٌ الخْـت ناكه  

  دستور العمل هایی براي انتخاب کارمند نمونه در بخش خدمات وجود دارد. 
  

  المجزَرة: 
  

  کشتار

أصيب العدـِب ونون الج ةمقاوالم نل جنين مأه نم دما شاه ـَفباشإثـْرر 
  .نييندالم قحـِبمروعة  ةرزَجم كابِـِترـِاب

دشمن بعد از دیدن مقاومت مردم جنین، دست به کشتاري هولناك علیه 
  غیر نظامیان (شهروندان) زد. 

مجلس التـَّعاون 
  الخـَليجي: 

  
شوراي همکاري 

  خلیج فارس

في مجلس التـَّعاون الخـَليجي اجـتـَمع وزراُء الخارجية للدول الستِّ 
  علی هامش أعمال القمة وناقـَـشوا بعضَ المواضيع.

وزیران امور خارجه شش کشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس در 
حاشیه دستور کار اجالس سران گرد هم آمدند و به بررسی برخی 

  موضوعات پرداختند.
  

  مجلس الشُّيوخ: 
  
  

  مجلس سنا

 فدهـَتسـَة تديدج قوباتع ميس، الخَكيييوخ األمرـُّالش سلجى مـّنبتـَ
صْالمرف المـَكرزي ـِب اإليرانيهدف  لـَةوم هذه الدتـَقـَد ةسيرم قـَلـَةرع

.ةالمياإلس  

در مسیر  يمجلس سناي آمریکا روز پنج شنبه و با هدف سنگ انداز
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پیشرفت ایران، مجازات هاي جدیدي را علیه بانک مرکزي این کشور 
  اسالمی به تصویب رساند.

  
  مجلس العموم: 

  
  مجلس عوام

مجلس العموم يـِب شيدجال هودجماإلة عيسالمية في مواجهر  ةالخـَسائ
.ن الفـَيضاناتع ةجالنـَّات  

 ی ازناشمجلس عوام از تالش هاي جمعیت اسالمی در مقابله با زیان هاي 
  سیل تقدیر به عمل آورد. 

  مجلس الوزَراء: 
  

  هیات دولت

  صَدر مرسوم أميري بـِقـَبول أمير الکـُويت اسـتقالـَة مجلس الوزَراِء.

  امیر کویت با صدور فرمانی، استعفاي هیات دولت (کابینه) را پذیرفت. 
  

  مجلس خـُبراِء 
  القيادة: 

  
خبرگان مجلس 

  رهبري

 عوبِالشُّ بِطالمه لمعفيه د نـَلعأا ـًيانب ةيادـالق راِءبـُخ سلجم ردصْأ
المسلمة ـَنمدصَـِا بدمت الساسزاَءإم ـَفي العال ة ـُتي تـَّجازر الالمـَكـَترب 
ضد المسلمين في البحرني.  

بیانیه اي ضمن اعالم حمایت خود از  مجلس خبرگان رهبري با صدور
خواسته هاي ملت هاي مسلمان، سکوت سیاستمداران جهان را در قبال 

  کشتار مسلمانان بحرین محکوم کردند.
مجلس صيانـَة 

  الدستور: 
  

شوراي نگهبان 
  قانون اساسی

لَصَح مان االيرانيلرالب قـَرار ـْفـخَلض العالقات مبريطاني عا اليوم 
  من مجلس صـيانـَة الدستور. ةالنهائي ةـَقـَوافلى المن عيـَنـْاالث

مصوبه پارلمان ایران براي کاستن سطح روابط با انگلستان امروز دوشنبه با 
  موافقت نهایی شوراي نگهبان قانون اساسی همراه شد.
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  المحاذي: 

  
  همجوار، هم مرز

يهدمون قـُری جنوبِ الخليل لتـَهويد مناطق محاذية للـْبحر الصَّهايـِنـَة 
.يتالم  

صهیونیست ها به منظور یهودي سازي مناطق همجوار بحر 
  روستاهاي واقع در جنوب الخلیل را تخریب کردند.  المیت،

  
  المحامي: 

  
  وکیل

 ئيس المصرين الرفاع عكـَّلُ بـِالدوحامي المفريد الديب، الم أكـَّد
  ـتـَنـَفـَّس دون أجهـِزَة. يالسابـِق أن صحتـَه تـَحسنـَتْ و 

وکیل مدافع رئیس جمهور سابق مصر تاکید کرد که سالمتی   فرید الدیب،
  به تنفس است. وي بهبود یافته و بدون نیاز به دستگاه قادر 

  محاولـَة 
  اغـْتيال فاشلـَة: 

  
  ترور نافرجام

لغاية  ۱۹۵۸تـَعرضَ عبدالكريم قاسم الـَّذي حكـَم العراق للـْفـَتـْرة من 
۱۹۶۳ .هولينجم لـَّحينسم لی يدع لـَةيال فاشاغـْت لـَةحاوإلی م  

به دست   بر عراق حاکمیت می  کرد، 1963تا  1958عبدالکریم قاسم که از 
  افراد مسلح ناشناس هدف ترور نافرجام قرار گرفت. 

  
  المحسوبـِية: 

  
پارتی بازي، 

  جانبداري

الوفاق الوطـَني في اليمن النـِّقاب عن مخالـَفات   كـَشـَفـَتْ حكومة
قـِ  قانونيةم ةسيمج .سوبيةحة بـِتـَفـَشّي المر  

دولت وفاق ملی در یمن از تخلف هاي سنگین قانونی پرده برداشت و به 
  گسترش پارتی بازي اعتراف کرد. 

  
  المحضـَر: 

  

 لـْطـَة الفلسطينية و الوالياتالس يضُم ماع ثـَالثيتاج ضَرحم کان
  .واشـَنـْطـُن ةإراد أمام لـْطـَةلی خـُنوع السلُّ عة و اسرائيلَ يددتـَّحالم  
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  صورت جلسه 
صورت جلسه نشست سه جانبه اي که با حضور تشکیالت خودگردان، 
ایاالت متحده و اسرائیل تنظیم شد حکایت از تسلیم شدن تشکیالت 

  خودگردان در برابر خواست واشنگتن دارد. 
  

  محطّـ األنـْظار: 
  

  محل توجه

کانـَتْ مدينـَة نابلس، کـُبری مدن شُمال الضـِّفـَّة الغـَربية و ال تـَزالُ 
  محطَّـ أنـْظار العالـَم.

شهر نابلس، بزرگ ترین شهر شمال کرانه باختري محل توجه جهانیان 
  بوده و همچنان هست.

 صادطـَّة األرحم  
  الجوية: 

  
  ایستگاه هواشناسی

تـُوفـِّر محطـّاتٌ لألرصاد الجوية االيرانية معلومات عن أحوال الطـَّقـْس، 
  التـَّنـَبؤات و التـَّحذيرات الجوية. 

ایستگاه هاي هواشناسی ایران اطالعاتی را در خصوص وضع هوا، پیش 
  بینی ها و هشدارهاي جوي ارائه می دهد. 

  
ة: المويطـَّة النـَّوح  
  

  نیروگاه 
  هسته اي

مـَّةطح ـَّالن بوشهرةويو ـَلـَخدت المرـَةلح الرةئيس إ ولكن دونكانيمة 
 ـَةكبـَشـِب طبالرـِب ةـَقـّلعـَتالم زاِءجغيل األـْشـَت دعاال ب باِءرهـَتاج الكـْنإ

  .الدـِالب يف ةالعام باِءرهـَالك

نیروگاه هسته اي بوشهر وارد مرحله اصلی خود شد ؛ ولی تنها در صورتی 
امکان تولید برق دارد که بخش مربوط به اتصال نیروگاه به شبکه سراسري 

  برق کشور راه اندازي شود.
  

  المحکـَمة: 
ما أکـْثـَر ما أتـَمنـّی أن يقـَدم بالدنا المسؤولين عن هذه الجريمة إلی 

.ليةوالد ةکـَمحالم  
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چقدر آرزو دارم که کشور ما مسئوالن این جنایت را به دادگاه بین المللی   دادگاه

  معرفی کند.
  المحکـَمة العلـْيا: 

  
  دیوان عالی

باکستانيون شُعارات مؤيدة لرئيس المحکـَمة العليا و ردد المتـَظاهرون ال
  طالـَبوا بـِعودته إلی منـْصبـِه.

تظاهرکنندگان پاکستانی شعارهایی را در حمایت از رئیس دیوان عالی سر 
  دادند و خواستار بازگشت وي به منصبش شدند.  

  
  المخـْتـَلـَق: 

  
  ساختگی

اعتقالها علی يد قـُوات األمن السورية قائلـَة إن   الطـَّالبة قصَّةنـَفـَت هذه 
  هذه القصَّة مخـْتـَلقـَة من األساس.

  دختر ضمن رد داستان بازداشت خود توسط نیروهاي امنیتی  این دانشجوي
  است.   سوریه، گفت: این داستان از اساس ساختگی

المخـْزون 
  النـَّفـْطي: 

  
  ذخیره نفتی

هذه البلدان تـَقـِف علی مخـْزون نـَفـْطي ضَخْم و هي تـُمسک بـِيـَدها 
.ةعار العالميأرتفاع األس کـُّم في اإلنـْتاج أمامقـَة التـَّحرو  

این کشور ذخایر نفتی عظیمی می باشد و در برابر باال رفتن قیمت هاي 
  ن المللی نفت، برگ برنده کنترل تولید را در اختیار دارد.بی

  
  المخـَضْرم: 
کار   کهنه کار،

  کشته

 اإلتـِّفاقيات لی تـَنـْفيذلُ عمنـَعإنـَّنا س مخَضْرالم لوماسيبقالَ هذا الد
.ايران عم ةقـَّعوالم ةالثـُّنائي  

این دیپلمات کهنه کار گفت که ما براي اجراي توافقات دوجانبه به امضا 
  رسیده با ایران تالش می کنیم.
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  المخـَطـَّطات: 

  
  طرح ها 

 ل تـَنـْفيذأج نم نـْطـَقـَةبـِالم ةفيالطـَّائ راتالنـَّع ةعی أمريکا إلثارتـَس
  مخَطـَّطاتها. 

آمریکا براي اجراي طرح هایش، در راستاي برانگیختن درگیري هاي 
  مذهبی در منطقه می کوشد.  

  
  المخـَيم: 

  
  اردوگاه

 ۵يقـَع هذا المخـَيم غَرب قطاع غَزَّة علی شاطئ البحر و يقـْطـُن فيها 
 .الفلسطينيين الالجـِئين نم آالف  

و در ساحل دریا واقع است و پنج هزار  این اردوگاه در غرب نوار غزه
  پناهنده فلسطینی در آن زندگی می کنند.

  
  مداهمة: 

  
  یورش، حمله

صَوف  ةلـَماِء الشيعس علجم کـَبيرمداهـُّة الشمـَطرة ـْللمـَتحجها ـَّأنـِب ين
مذبقالَ ة وحإن : الحتْـَقـَلـْة أغکوم بذلک باب وارالح.  

رئیس شوراي علماي شیعه بحرین حمله پلیس به تظاهرکنندگان را کشتار 
  »  دولت با این کار خود در مذاکره را بست.«توصیف کرد و گفت: 

  المدجج 
  بـِالسالح: 

  
  تا بن دندان مسلح

 إن الكيان الصُّهيوني المدجج بـِالسالح و المدعي بـِأنـَّه عصي علی
  الهزيمة تـَلـَقـّی في حربِ لـُبنان هزيمة قاسية.

رژیم تا بن دندان مسلح صهیونیستی که مدعی شکست ناپذیري است، در 
  جنگ لبنان شکست سختی را متحمل شد. 

  
  المدرسة: 

  

أو اللـيبرالية من أهم المدارس الوضْعية من صُنـْع   المدرسة الشـُّيوعية
  البشـَر و الـَّتي تـَعزلُ الدين جانِبا. 
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مکتب، مشرب 
مکتب کومونیسم یا لیبرالیسم از مهم ترین مکاتب ساخته دست بشر هستند   فکري

  که دین را کنار می  گذارند.  
  

 :عي العامدالم  
  

  دادستان

ن ع ؤولينسخاص الماألشْ عقيق محـَّة التمـِهم عي العامدى المـّلوـَت
الجمرائ .ةاألخير  

  دادستان ماموریت بازجویی از مسئوالن جنایت هاي اخیر را بر عهده گرفت.
  

  المدفـَعية: 
  

  توپخانه

 عواقفـَعية الصُّهيونية اللـَّيلـَة مدالم طاع غَزَّة قـَصَفـَتة في أنـْحاِء قدع
  وسطَـ تـَحليق مكـَثـَّف لطائرات االحتالل.

در میان پرواز گسترده هواپیماهاي رژیم اشغالگر قدس، توپخانه این رژیم 
  امشب  مواضعی چند را در بخش هاي مختلف نوار غزه بمباران کرد. 

المدفـَعية 
  المضادة للطـَّيران: 

  هواییضد 

يةكـَرسها العراتناوة تـَنـْفيذ ملـَّحسة   واصَلـَتْ قـُواتـُنا الممتـَخْدسم
  المدفـَعية المضادة للطـَّيران. 

  نیروهاي مسلح با استفاده از ضد هوایی مانور نظامی خود را ادامه دادند.   
  

 :نيدالم  
  

  غیر نظامی

 ل أنصيصُ أمب ناکالـَّذي ه نـْفلُ هذا إلی إنـْهاِء العالشام فـْوي العديؤ
  أودی حتـّی اآلن بـِحياة مئات اآلالف من المدنيين األبرياِء.

روزنه امیدي هست که این عفو عمومی به خشونتی که تا کنون جان صدها 
  هزار غیر نظامی بی گناه را گرفته است، پایان بخشد.

  
  المدی: 

  
  

استـَطاعتْ کـَتائب القـَسام تـَحقيق إنـْجاز هام هو إطالـَة مدی الصَّواريخ 
  و زيادة کـَمية المواد المتـَفـَجرة الـَّتي تـَحملـُها رؤوسها.
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  برد 
گردان هاي قسام توانست یک دستاورد مهم را محقق سازد که همان 

دن میزان مواد منفجره اي است که افزایش برد موشک ها و باال بر
  کالهک هاي آن حمل می کند.

  
  المدين لـ: 

  
  مدیون

في تـَصْريح عجيبٍ، زَعم رئيس الوزَراِء البريطاني أن العالـَم بـِأسره 
ةدتـَّحالم لوالياتل دينم  .األمريكية  

نخست وزیر انگلستان در اظهاراتی عجیب و غریب مدعی شد که تمام 
  جهان مدیون ایاالت متحده است. 

  
  المذبحة: 

  
  کشتار 

کان أبرزُ اإلتـِّهامات الموجهة ضد ميالديتش إرتکاب مذبحة سربرينتشا 
 ل و شابجر ة آالفضَحيـَّتـُها ثـَماني م.و الـَّتي راحلسم  

بارزترین موارد اتهام نسبت داده شده به میالدیچ، ارتکاب کشتار سربرنیتسا 
  است که هشت هزار مرد و جوان مسلمان قربانی آن شدند.

  
  مذکـِّرة اإلحضار: 

  
  احضاریه

أصْدر المدعي العام لمحكـَمة أمن الدولـَة في البحرين بـِحق هذا العالـِم 
الشيعي مذكـِّرة إحضار و إثـْر ذلك ذهبتْ قـُوة أمنية إلی منـْزله و 

  اعتـَقـَلـَتـْه. 

دادستان کل دادگاه امنیت بحرین احضاریه اي را علیه این عالم شیعی 
صادر کرد که به دنبال آن نیروهاي امنیتی به منزل وي ریختند و او را 

  بازداشت نمودند. 
  مذکـِّرة االعتقال: 

  
  حکم بازداشت 

تـَم إصْدار مذکـَّرة اعتقال بـِحق طارق الهاشمي بعد ما أثـْبـِتَ تـَورطـُه 
.ةهابيمال اإلرفي األع  
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بعد از اثبات دست داشتن طارق هاشمی در اقدامات تروریستی، حکم 
  بازداشت وي صادر شد. 

  المراسل: 
  

  خبرنگار 

  أفاد مراسلُ قـَناة العالـَم أن الوضْع في غَزَّة مأساوي حاليا.

  خبرنگار شبکه العالم گزارش داد که وضعیت کنونی غزه فاجعه بار است.
  

  المراقب: 
  

  ناظر

يرى مراقـبون سياسيون أن هذه األزْمة ستـَتـْرك آثارا سلـْبية على الداخل 
.قـْبـِلـَةالم ةئاسيالر خاباتلَ االنـْتقـَب األمريكي  

ناظران سیاسی معتقدند که این بحران تاثیرات منفی بر وضعیت   برخی
  داخلی آمریکا در قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوري خواهد گذارد.

  
  مراوغـَة: 

  
  فریب دادن

تـُحاولُ الحكومة البحرينية بـِشـَكـْل أو بـِآخـَر مراوغـَة العالـَم لكـَسبِ 
 .ةرنار الثـَّو إلخـْماد قـْتالو نم المـَزيد  

جامعه جهانی را فریب دهد تا ی کوشد دولت بحرین به اشکال مختلف م
  زمان بیشتري را براي خاموش کردن شعله انقالب کسب نماید. 

  
  المربـِح: 

  
  سودآور

ألف دوالر  ۵۰إلی  ۳۰هذا مشروع مربـِح جـِدا و يحـتاج رأس مال  من 
.أمريكي  

هزار دالر سرمایه نیاز  50تا  30این یک پروژه بسیار سودآور است و به 
  دارد. 

  
  المرتـَبة: 

  

 ريفع ةبـَترم لىإ قىـَتارـَف ،هلمع في ادادعتاس خان رضا دىأب دـَوق
ئيسور العفيما فاِءر بعد.  
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  درجه نظامی
رضا خان آمادگی خود را در این کار نشان داد و به درجه گروهبانی و بعدها 

  به سر گروهبانی رسید.
  

  المرتـَزق: 
  

  مزدور، جیره خوار

علـَينا عدم تـَفـْويت أي فـُرصَة لمعاقـَبة هذا المرتـَزق الـَّذي شارك في 
  قـَتـْل المواطنين األبرياء. 

نباید هیچ فرصتی را براي مجازات این  مزدوري که در کشتار شهروندان 
  بی گناه مشارکت داشته است، از دست داد.  

  المرتـَکـَزات: 
  

  محورها

.ةئيسه الرمالأع تـَکـَزاترن ما عتـَقرير ئيسالر مقـَد  

  رئیس جمهور گزارشی از محورهاي اصلی کارهایش ارائه داد.
  

 :ليحرالم  
  

  مقطعی

قـَد تـُوافق الحرکاتُ الوطـَنية مرحليا ـ بـِانـْتظار تـَحسن الظـُّروف ـ علی 
  مفاوضاتها مع العدو الغاصبِ.بعض األمور في 

ممکن است جنبش هاي ملی در مذاکرات خویش با دشمن اشغالگر به 
  صورت مقطعی ـ و در انتظار بهبود شرایط ـ با برخی امور موافقت کنند. 

  
  المرشـَّح: 

  
  نامزد، کاندیدا

مرشـَّح رسمي تـَبذلُ صربيا جهودا مضنِـية للـْحصول علی لـَقـَبِ 
.اإلتـِّحاد ةضْويعل  

نامزد "صربستان تالش هاي طاقت فرسایی را براي دست یابی به عنوان 
  عضویت در اتحادیه اروپا انجام می دهد. "رسمی

  
  المروحية: 

  

 حياتروبـِالم عوميندالم لـَّحينسالم تـَزقـَةرالم نشـَراتٌ متْ عماقـْتـَح
  التـَّابـِعة للـْجيش في البحرين منـْطـَقـَة "عالي".
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  بالگرد
ده ها تن از مزدوران مسلح با پشتیبانی بالگردهاي وابسته به ارتش بحرین، 

  به منطقه عالی یورش بردند.
  المرهق: 

  
نفس گیر، خسته 

  کننده

  لـَم تـَكـُن المفاوضاتُ متـْعبة مرهقـَة فـَقـَط بلْ كانـَتْ محزنـَة مأساوية.

  مذاکرات نه تنها خسته کننده و نفس گیر، بلکه اندوهبار و تراژدیک بود.  

  
  المزاعم: 

  
  ادعاها 

  

 مزاعالم فاع اإليرانيالد زيرو ة فـَنـَّدبيالم غـَرلُ إعسائلـَها و جوالـَّتي تـُر
.ةو کوريا الشمالي ايران نيب ن صاروخيلَ تـَعاووح  

وزیر دفاع ایران ادعاهاي منتشر شده از سوي برخی رسانه هاي غربی مبنی 
  همکاري موشکی میان ایران و کره شمالی را رد کرد.ی بر نوع

  
  المزمع علی: 

  
  مصمم بر 

أكـَّد النـِّظام السوري أنـَّه مزْمع علی استعادة حلـَب و ريفـِها من أيدي 
 .لـَّحينسالم  

حکومت سوریه تاکید کرد که قصد بازپسگیري حلب و مناطق روستایی آن 
  از دست افراد مسلح را دارد. 

  
  المزْمع: 

  
  

  احتمالی

جرتْ تـَظاهراتٌ عارمة في اسرائيلَ احتجاجا علی أي هجوم مزْمع 
 .اليران  

تظاهراتی گسترده در اسرائیل به نشانه اعتراض به حمله احتمالی علیه 
  ایران صورت گرفت. 

  
الهمجية و اإلجرام لـَدی قادة کـُلُّ تلـْک الجرائم قـَد أثـْبـتَ أن غَريزَة 
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  المزَيف: 
  

  جعلی، دروغین

.لـَةأنـْم قـَيد رتـَتـَغـَي لـَم زَيفـَةالم ةالصُّهيوني ةکومالح  

تمامی این جنایات ثابت کرد که غریزه وحشیگري و جنایت در سران دولت 
  جعلی صهیونیست کمترین تغییري نکرده است.

  المس بـِمصْداقية: 
ردن زیر سوال ب

  اعتبار

  إن اجراءات النـِّظام البحريـْني هذه تـَمس بـِمصْداقـيـتها.  

  این اقدامات نظام بحرین، اعتبارش را زیر سوال برد.  
  

  المسار: 
  

  روند

 لی الوکالـَةع ةکـَبير ضُغوط ةسمارو بـِم ةبيلـْدان الغـَرضُ البعتْ بعس
  إخـْراج الملـَف النـَّووي من مساره الطـَّبيعي.إلی 

برخی از کشورهاي غربی با اعمال فشار شدید بر آژانس، پرونده هسته اي 
  را از روند طبیعی اش خارج کردند. 

  
  المساعد: 

  
  معاون، دستیار

لضمان نـَقـْل السلـْطـَة بـِشَکل هادئ، يتـَعين علی مساعدي الرئيس 
 .ةنيعالم ساتسؤميع المج عم نالتـَّعاو  

براي تضمین انتقال آرام قدرت، معاونان رئیس جمهور باید با تمامی 
  نهادهاي ذیربط همکاري داشته باشند. 

  
  مساعدة: 

  
  کمک 

مسؤولٌ أفغاني: إن انـْسحاب القـُوات األمریکية من أفـْغانِستان أهم قالَ 
  مساعدة يمکن أن تـُقـَدمها الوالياتُ المتـَّحدة لبـَلـَدنا.

یک مسئول افغانی گفت که عقب نشینی نیروهاي آمریکایی از افغانستان 
  ی تواند به کشور ما بکند. مهم ترین کمکی است که ایاالت متحده م
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  مساومة: 

  
  چانه زنی کردن

بـِسببِ امتداد سيطـَرة اإلحتالل علی جميع مراکز القـَرار إقـْليميا و دوليا، 
  تـَتـَّجـِه األنـْظار کـُلـُّها نـَحو المساومة معه.

به علت تسلط اشغالگران بر تمامی نهادهاي تصمیم گیري  منطقه اي و 
  بین المللی، همه نگاه ها متوجه سازش با آنها است. 

  
  مسايرة: 

  
  همگامی 

 ةمقاوة المسايرم عوديةالس نم قـَّعيتـَو اإلسالمي  العالـَم :الخارجية زيرو
 .ودالع راتامؤم باطلی إحلَ عمو الع الفلسطينية  

وزیر امور خارجه: جهان اسالم از عربستان انتظار همگامی با مقاومت 
  فلسطین و تالش براي خنثی سازي دسیسه هاي دشمن را دارد. 

  
  المستـَجـِدات: 

  
  تحوالت اخیر

ناقـَشَ بوشُ في اجـتماعه مع سعود الفيصل مستـَجِدات المنـْطـَقـَة و 
 ضْعنـْها الوم.في لبنان الحالي  

بوش در نشست خویش با سعود الفیصل تحوالت اخیر منطقه از جمله 
  وضعیت کنونی لبنان را مورد بحث و بررسی قرار داد.   

  
  المستـَشْري: 

  
  رو به گسترش

تـُعد مشکلـَة غيابِ الطـَّلـَبة قـَبـْلَ اإلجازات ظاهرة مستـَشرية في جميع 
  المدارس و ال يمکن الحد منـْها. 

مسئله غیبت دانشجویان پیش از تعطیالت پدیده اي رو به گسترش در 
  تمامی مدارس است که جلوگیري از آن ممکن نیست. 

  المستـَنـْقـَع: 
  

  باتالق

  وقـَعتْ أمريکا في مسـتـَنـْقـَع العراق و ال تـَستـَطيع التـَّخَلـُّصَ منـْه.
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  آمریکا در باتالق عراق افتاد و نمی تواند از آن رهایی یابد.
  

  المستـَودع: 
  

  انبار، مخزن

 نع الح في طرابلسلسع لدـتـَوسم جارانـْف فـَرما  ۱۰أس ةقـَتـْلی و إصاب
  شـَخْصًا.  ۳۰ال يقلُّ عن 

انفجار یک انبار سالح در طرابلس به کشته شدن ده تن و زخمی شدن 
  تن انجامید.  30دست کم 

  
  المستَوطنـَة: 

  
  

شهرك 
  صهیونیست نشین 

, ةبوعياألس هاتجلس نم, ضدس األحة أمة اإلسرائيليكومالح ترـَّأق
حصين ـَكمال تت) مليون شيكل الس۱۲۵( نم قاربما ي تـَخصيصَ

المـَتسوطنات القريبة من ةزَّطاع غَق. 

دولت صهیونیستی دیروز یک شنبه، در نشست هفتگی خویش با اختصاص 
میلیون شیکل براي تکمیل مستحکم سازي شهرك هاي  125قریب به 

  صهیونیست نشین همجوار نوار غزه موافقت کرد. 
  

  المستـَوی: 
  

  سطح

 بـِما لـَم ةالصهيوني دض ةعالـَمي ةمقاولی ظـُهور ملُّ علـَه هذا يد قبسي
.ةو الشـُّمولي ةالجدي نتـَوی مسثيلُ بـِهذا المالم  

این موضوع نشان می دهد که یک مقاومت جهانی علیه صهیونیسم پدید 
  آمده که در شصت سال گذشته تا این حد جدي و فراگیر نبوده است. 

  
  المسرح: 

  
  

أصْبح العراق مسرحا لتـَجاربِ البـِنـْتاغون منـْذ أكـْثـَر من عشـْرة أعوام 
 برتـُج ديثـَة الـَّتي لـَمة الححلاألس ةتْ في هذه الفـَتـْرمتـَخْديثُ اسح

  سابـِقـًا. 
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  عرصه، صحنه 
بیش از ده سال است که عراق به عرصه اي براي آزمایش هاي پنتاگون 

شده و این سازمان در این دوره از سالح هاي مدرنی که قبال مورد مبدل 
  آزمایش قرار نگرفته، استفاده نموده است.    

  
  المسموح به: 

  
  مجاز  قابل قبول،

 ةجانـِبِ أغـْلـَبي نموح بـِه مسم غَير رأم الخارجي كـَريسخـُّلُ العالتـَّد
 .السوريين  

دخالت نظامی خارجی موضوعی است که از سوي اکثر سوري ها قابل قبول 
  نمی باشد. 

  
  المسيرة: 

  
  راهپیمایی 

ا  ۲۵و تيال ـَق ۱۷ط ـَقسريحناَءـْأثج مـَلحاوـُّالش ةـَطرـْفـَت ةريق مسيرة 
 جاجيةتـُقاحرب مـَظـَحافبنى المة.  

در جریان اقدام پلیس در متفرق کردن راهپیمایی اعتراض آمیزي که در 
تن دیگر  25تن کشته و  17نزدیکی ساختمان استانداري برگزار شده بود، 

  زخمی شدند.  
  

  المشـْتـَبه بـِه: 
  

  مظنون

لشـَن مشـْتـَبها بـِالتـَّخـْطيط  ١٥ألـْقـَت الشـُّرطـَة العراقية القـَبضَ علی 
.ةمانيلرالب خاباتفي االنـْت شارکينالم دض هـَجـَمات  

نفر از مظنونین به برنامه ریزي براي حمله به شرکت  15پلیس عراق 
  کنندگان در انتخابات پارلمانی را بازداشت کرد.  

  
  المشـْروع: 

  
  پروژه، طرح 

 ،ةرجالح يفي هذه اآلونـَة عه منـَفـْس يکـَيـِّف ميع أنلی الجغي عـَنـْب
.ةمقاوشـْروع المم  
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  در این برهه دشوار، همه باید خود را با پروژه مقاومت سازگار نمایند.
المصادر 
  المطـَّلعة: 

  
  منابع آگاه

المجلس نـَتائج ذکـَرتْ مصادر مطـَّلعة أن من األمور الـَّتي سيبحـَثـُها 
.ةبيرلـْدان العإلی الب ئيس االيرانيلرل ةاألخير لـَةوالج  

منابع آگاه اعالم کردند که از مسائل مورد بحث این شورا، نتایج سفر اخیر 
  رئیس جمهور ایران است. 

  
  مصالـَحة: 

  
  آشتی

المصالـَحة الوطـَنية فاجأ تـَوصُّلُ حرکـَـتي فـَـتـْح و حماس إلی 
.يونيالصُّه ة و الکيانريکية األماإلدار منـْهم الکـَثيرين  

دست یابی دو جنبش فتح و حماس به آشتی ملی بسیاري از جمله دولت 
  آمریکا و رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد.

  
  المصْداقيـَّة: 

  
  صداقت 

 ئيسالر ـتـَبـَرلی إعليال عـتـِقال ميالديتش دتاديش إع بوريس بيالصـِّر
  المصْداقيـَّة األخالقيـَّة لبـِالده.

بوریس تادیچ، رئیس جمهور صربستان بازداشت میالدیچ را نشانه صداقت 
  اخالقی  کشورش دانست.

  
  المصَرح بـِه: 

  
غیر    غیر قانونی،

  قابل تایید

 جودن وصاِء عإلحل طـَنيالو به الديوان الـَّذي قام قيقالتـَّح ۴كـَشـَف 
  ماليين عاملٍ غـَير مصَرح بـِه.  

میلیون کارگر  4تحقیقی که توسط سازمان ملی آمار انجام گرفت از وجود 
  غیر قانونی پرده برداشت. 

  
لسجون المصرية وافـَقـَتْ علی طـَلـَبِ جمال مبارک بـِنـَقـْله مصْلـَحة ا
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  المصْلـَحة: 
  

  سازمان، ارگان

.ن آخـَرجإلی س  

سازمان زندان هاي مصر با درخواست جمال مبارك در خصوص انتقال به 
  زندانی دیگر موافقت کرد. 

  المصْلـَحة: 
  

  نفع، منفعت 

  مصْلـَحة العالـَم اإلسالمي.تـَصُب العـالقاتُ بـَين مصر و ايران في 

  روابط میان مصر و ایران به نفع جهان اسالم می باشد.
 صْنـَعم  

  لتـَکـْرير: 
  

  پاالیشگاه

قام عمالُ و موظـَّفوا مصْنـَع تـَكـْرير النـَّفـْط اليوم بـِاإلضـْرابِ عن العمل 
  احتجاجا علی ارتفاع ضَرائبِ الدخـْل.

کارگران و کارکنان پاالیشگاه نفت، امروز براي اعتراض به افزایش مالیات 
  بر درآمد دست به اعتصاب زدند.  

  
  مضاد للدبابات: 

  
  

  ضد تانک

 بـَّاباتلدل ةضادم ةهجوة صَواريخ مدع فلسطينيون لـَّحونسم أطـْلـَق
  تـَمر بـِمحاذاة الشـَّريط الحدودي. تجاه دبابات صُهيونية کانـَتْ

مسلحان فلسطینی چندین موشک هدایت شونده ضد تانک را به سمت 
تانک هاي صهیونیستی که در حال گذر از مجاورت نوار مرزي بودند، 

  شلیک کردند. 
  

 :ضـْطـَرالم  
  

  مجبور، وادار

 عم قوفلـْول ينضـْطـَرالصَّهايـِنـَة م کان ةبِ العالـَميربريطانيا في الح
.الثانية  

صهیونیست ها مجبور بودند که در جنگ دوم جهانی در کنار انگلستان 
  بمانند.
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  مضی في: 

  
  ادامه داد

  

 ةا في سياسمقـَد ضيلـْمه لـتـِزاماع رتـُغاليزَراِء البالو ئيسر لـَنأع
 .التـَـقـَشـُّف  

نخست وزیر پرتغال اعالم کرد که قصد ادامه سیاست ریاضت اقتصادي را 
  دارد. 

  
  المطالب:  

  
خواسته ها، 

  مطالبات 

علی  ۱۹رکـَّـزَت المطالب اليهودية ـ الصُّهيونية منـْذ أواخر القـَرن الـ 
.في فلسطين لـْيهودطـَن لإنـْشاِء و  

خواسته هاي یهودیان و صهیونیست ها از اواخر قرن نوزدهم پیرامون محور 
  ایجاد یک میهن براي یهودیان در فلسطین می چرخید. 

  
  المطـْرود: 

  
  

  اخراجی
  

 يلـَمكـَةبـِقـَرار الشـَّر طـْرودالم ظـَّفول المتـَلـَقـّيه نـَبـَأ   ـَقـْب إثـْـر فـَقام
تـَسريحه من العـَمل بـِتـَحطيم كـُلِّ ما وقـَع تـَحتَ يديه في مكـْتـَبِ 

  عمله. 

کارمند اخراجی تصمیم شرکت را نپذیرفت و به دنبال دریافت خبر اخراجش 
  از بین برد.    از شغل، هر چیزي که در دفتر محل کارش در دسترس داشت،
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  المطـْلوب: 

  
  فرد تحت تعقیب

ـُشير إلی  ـَة ت ـْلوبين إلی سجون الصَّهاين ـْل المط ـَق عملية ن
ـْسيق  ـَّـن ـَحسن الت ـَة الفلسطينية.ت ـْط   األمني بين اسرائيلَ و السل

روند انتقال افراد تحت تعقیب به زندان هاي صهیونیست ها از 
بهبود هماهنگی هاي امنیتی میان اسرائیل و تشکیالت 

  خودگردان حکایت دارد.
  
معاداة السامة: ي  

  
  آنتی سمتیسم

ة الـ "أوبزيرفر" ـَحيفصَ تْأفادالبريطانيـَّات ة أنَلـَط حادبـة جامعة 
  .ةاميالس عاداةمويج لرـَّـالتـِب مـِهـُّأوکسفورد ات

گزارش داد که اتحادیه دانشجویان دانشگاه  "آبزرور"روزنامه انگلیسی 
  آکسفورد متهم به گسترش آنتی سمتیسم است.

  
  المعارضَة: 

  
  اپوزسیون

األحزاب المعارضَة البحريـْنية المجتـَمع الدولي لـِلتـَّدخـُّل في طالـَبـَتْ 
.ةعيالقـَم ةکومالح راءاتاج قـْفضوع و ووالم  

احزاب اپوزسیون بحرینی از جامعه بین الملل خواستند تا در این موضوع 
  دخالت و اقدامات سرکوبگرانه دولت را متوقف نماید.  

  معاضـَدة: 
  

  یاري، حمایت
  

  ـَتـَلـَقـّی المحتـَلـّون معاضَدةً شاملـَة من قـِبل منـَظـَّمة األمم المتـَّحدة. ي

  اشغالگران مورد حمایت گسترده سازمان ملل قرار می گیرند. 

  معاودة: 
  

  از سرگیري

 ةدعاوم علـَة موهذه الج نتـَـتـَزام.طسق األوالم بـِالشـَّرالس ضاتفاوم  
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  این سفر با از سرگیري گفتگوهاي صلح خاورمیانه همراه است. 
  

  المعدات: 
  
  

  تجهیزات 

أصْبحتْ هذه الدولـَة ملـْزَمة بـِاإلعالن عن منـْشـَآتها النـَّووية و إمکان 
 فـَتـِّشينل مبق نها متعتابم نها عتعتابن مفـَضْال ع ةالذري لـْوکالـَةل تابـِعين

.ثل الکاميراتم اتعدبـِم دعب  

این کشور ملزم شد تاسیسات هسته اي خود را اعالم کند و امکان اینکه 
کار این تاسیسات عالوه بر کنترل از راه دور توسط تجهیزاتی همچون 

انرژي هسته اي نیز پیگیري شود، را نیز  دوربین، از طریق بازرسان آژانس
  فراهم آورد.

  
  يات: ـَطعمال
  

  اطالعات 

 ۳۴۴۹ حـْتـَف مـَت ةر األخيرـْشالع واتـَنه في السـَّإلی أن ياتُـَطعالم شيرـُت
فـَلمـَغ ناِءـِأن "البـَشـِا بـير القانونيـَل" في البد.  

پرونده ساخت و  3449طول ده سال گذشته اطالعات نشان می دهد که در 
  ساز غیر قانونی در کشور تشکیل شده است.

  
  المعقـَّد: 

  
  پیچیده

  

 دالـَّتي تـَتـَصاع ةهذه األزْمال لح نـَجـِد أن نکا و ال يمجـِد قـَّدعم ضْعالو
  وتيرتـُها يوما بعد يوم.

یافتن راه حلی براي این بحران که روز به وضعیت بسیار پیچیده است و 
  روز شدت و حدت آن بیشتر می شود، غیر ممکن است.

  
 :نيعالم  

  

 تـُعيد ين أنرحة في البنيعالم ة الجـِهاتقوقيالشـَّخْصياتُ الح تطالـَب
 ظلومينهؤالء الم قبـِح ةرکام الصَّادفي األح نـْهم النـَّظـَرع و تـُفـْرج

  عاجـِال.
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  ذیربط 

شخصیت هاي حقوقی از طرف هاي ذیربط در بحرین خواستند تا در احکام 
  صادره در مورد این افراد بی گناه تجدید نظر و سریعا آنها را آزاد نماید. 

  
  المعوز: 

  
  فقیر

،نـْطـَقـَةهذه المه لتزيار دعا بـِ  بسومرم رـَتأصْدوزيع هبات عينية لى ع
   فيها.  وزينعمال

بعد از بازدید از این منطقه، دستور توزیع کمک هاي غیر نقدي را میان فقرا 
  صادر کرد. 

  
مغادةر:   

  
  ترك کردن

ـَلأعن اإلعالم الرسمي المصري بأن هخاصًأشْ ناکا في المداني يـَنمعون 
  .هترغادم نم اسـَّالن

اشخاصی در این میدان حضور دارند رسانه هاي دولتی مصر اعالم کردند 
  که به مردم اجازه ترك محل را نمی دهند.

  
  المغامرة: 

  
  
  

  ماجراجویی

أقـْصی ما يقوم به األمريکان إزاَء جرائم الکيان الصُّهيوني هو دعوة هذا 
 مادتاالع لُ أنالقـَو جـِبذلك يالنـَّفـْس و ل طإلی ضَب راميالکيان اإلج

  علـَيهـِم مغامرة طائشَة. 

دعوت  حداکثر اقدام آمریکایی ها در قبال جنایت هاي رژیم صهیونیستی،
این رژیم جنایتکار به خویشتنداري است و به همین خاطر باید گفت که 

  اعتماد به آنها یک ماجراجویی احمقانه است. 
المفاعالت 

  النـَّووية: 
رآکتورهاي هسته 

  اي

  قامتْ أمريکا بـِإنـْشاِء مفاعالت نـَووية في کوريا الجنوبية.

  اي در کره جنوبی دست زده است. آمریکا به احداث رآکتورهاي هسته
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  المفاوضات: 

  
  مذاکرات 

 ةالفلسطيني ةـَطـْلئيس السويض رـْفـَت ةبيرالع ةعتابة المـَنجـَل رتْرـَق
  .اسرائيلَ عم ةرباشالم ضاتفاوضوع الموفي م تِّالبـِمحمود عباس ب

کمیته پیگیري عربی تصمیم گرفت تا به محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان اجازه بدهد پیرامون انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل تصمیم 

  گیري نماید. 
  

  المفـَبرک: 
  

  ساختگی

 نة عتـْه صَحيفـَة تايمز البريطانيدرالـَّذي أو رالخـَب تْ ايرانرتـَباع
  مباشـَرة طـَهران أنـْشطـَة لتـَصْنيع قـُنـْبـُلـَة نـَووية هو سيناريو مفـَبرک.

ایران خبر منتشر شده از سوي روزنامه انگلیسی تایمز مبنی بر انجام فعالیت 
هایی از سوي تهران براي ساخت بمب هسته اي را یک سناریوي ساختگی 

  دانست. 
  

  المفـَتـِّش: 
  

  بازرس

 يلـَم فـَتـِّش ماليق معـَلی عات هام الـَّتي تـَقـَعالم ديدتـَح تـّی اآلنح ـَتم
.في الشـَّرکـَة  

تا به این لحظه ماموریتی که بر دوش یک بازرس مالی در شرکت می 
  باشد، مشخص نشده است.

  
  المفـَخـَّخ: 

  
  بمب گذاري شده

آخَرين في انـْفجار  ۱۴جرح ما ال يقلُّ عن قـُتلَ أربعة أشـْخاص و 
.غدادب طسس في وأم صَباح فـَخـَّخَةم ياراتس ثـَالث  

در جریان انفجار بامداد دیروز سه خودروي بمب گذاري شده در قلب شهر 
  بغداد، چهار تن کشته و دست کم چهارده تن دیگر زخمی شدند. 
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  المفـَوضية: 

  
  کمیساریا 

قالَ مندوب المفـَوضية السامية لشُؤون الالجـِئين في األردن ايتر جنسون 
.العراقيين الالجـِئين لـَةشْکلِّ محل لُ بـِجـِدمة ال زالـَتْ تـَعضيفـَوالم إن  

ایتر جانسون نماینده کمیساریاي عالی امور پناهندگان در اردن گفت که 
  این نهاد همچنان با جدیت براي حل مشکل پناهندگان عراقی می کوشد. 

  
   :ةـَلقابمال
  

  مصاحبه

أجتْر مـَّلجة "فلسطين المسلة"م مـَلقابة مع هذا المراسل حلَو جوم اله
  ة.زَّغَلی ع يونيهالصُّ

گفتگویی را در خصوص حمله صهیونیست ها به  »فلسطین المسلمۀ«مجله 
  غزه با این خبرنگار انجام داد.

  
  المقـْبـِل: 

  
  
  

  ،آیندهآتی

ياأل زورمين العام أللمـَّتم المحدلـُ ةاأل بنانسبوع إل لَـِبـْقالمراِءج 
محادثات مع المسـُّالل ؤولينبنانيين والمـَكشارة في مـَمـَتؤر دولي حلَو 

.ةالديموقراطي  

دبیر کل سازمان ملل متحد هفته آتی به منظور انجام مذاکراتی با مسئوالن 
لبنانی و همچنین مشارکت در یک کنفرانس بین المللی در خصوص 

  دموکراسی راهی بیروت می شود.
  

  المقـْتَرحات: 
  

  پیشنهادات

 لـَةوفي ج ةاإلفريقي ةجورج بوش إلی القار األمريکي ئيسالر هجتـَو
  تـَستـَغـْرق ستـَّة أيامٍ حامال معه بعضَ المقـْتـَرحات لجنوب أفريقيا. 

جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا در سفري شش روزه راهی قاره سیاه شد. 
  آفریقاي جنوبی دارد.  وي با خود پیشنهادهایی را براي



235 
 

  
  المقـْتـَطـَفات: 

  
  

  گزیده ها

ئيس الر اترـَّذكـُم تابك ان اإلسرائيلية" ''معاريف ةـَحيفصَ تْـَوقال
ـَشـَن يذـَّق الـِابالسوزا اليوسفر« ةـَحيفصَ تْر« ـَطـَتـْـقمفات نه،م أثار 
  .إسرائيلَ ية فديدشَ ةجضَ

روزنامه اسرائیلی معاریو اعالم کرد کتاب خاطرات رئیس [جمهور] سابق که 
بخش هایی از آن را منتشر کرد، غوغاي عجیبی را » روزا الیوسف«روزنامه 

  در اسرائیل برانگیخت. 
  
   :ماتوـَقمال
  
  
  

  مولفه ها 
  

هـَتم يعرـْالق ضونتحامات عـَكسريشَ ةديدبِ، إلى جانِة حبِر إبادة 
ى ـّتح ذاٍءـَوغ واٍءود ماٍء نم ةريـَشـَالب ياةالح ماتوـَقم ميعج فدهـَتسـَت

الوـَّالك و قودهتْـَتي باتـَّال باِءر صَعب الحياة رصْفي هذا الع.  

فلسطینی ها عالوه بر آنکه هدف شدیدترین حمالت نظامی قرار دارند، 
صهیونیست ها یک نسل کشی علیه آنان به راه انداخته اند که تمامی مولفه 

از جمله آب، دارو، غذا و حتی سوخت و برق را که در  زندگی بشريهاي 
  به عنوان شریان حیات به شمار می رود، هدف قرار داده اند. دورهاین 

  
  المکاسب: 

  
  دستاوردها

لـَن تـَکون التـَّسوية عادال مهما حصَلَ المسلمون من مکاسب في هذا 
  اإلطار. 

هر چقدر هم مسلمانان در این چارچوب دستاوردهایی را کسب کنند، باز هم 
  این سازش عادالنه نخواهد بود. 

  
  المکافـَأة: 

  

ماليين دوالر  ۵المتـَّحدة لعميلـِه مکافـَأة قيمتـُها منـَحت الوالياتُ 
.في ايران ةلـْميالس ةويالنـَّو ن النـَّشاطاتع لوماتعه متـَقـْديمل  
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میلیون دالر را به جاسوس خود به خاطر  5ایاالت متحده پاداشی به ارزش   پاداش 

ه اي ایران تقدیم ارائه اطالعاتی در خصوص فعالیت هاي صلح آمیز هست
  کرد.

  
  المکانـَة: 

  
  جایگاه

 مأه نع متـَمجفي الم أةرر الموو د کانـَةبِ إلی ملـْغـَرئـَة لة الخاطالنـَّظـْر
  مشاکل العالـَم المعاصر.

نگاه اشتباه غرب به جایگاه و نقش زن در جامعه از مهم ترین مشکالت 
  جهان معاصر است.

المالحقـَة 
  القانونية: 

  
  قانونی پیگرد

% من األمريکيين للـْمالحقـَة القضائية و ذلک بـِسببِ عدم  ۴۰تـَعرضَ 
.فباِء أو الماِء أو خـُطوط الهاترفـْع فـَواتير الکـَهد  

چهل درصد از آمریکایی ها به خاطر عدم پرداخت قبوض برق، آب یا خط 
  تحت پیگرد قانونی قرار  گرفته اند. تلفن خویش

  
  : قیـَتـْلمال
  
  
  

  همایش 

لی أثيرها عـَو ت بيةرالع فاضاتتـْة االنراسد«قی ـَتـْلش ملی هامع قالَ
، الخارجية ةوزارـِب راساتز الدـَکرم يف دقذي عـَّال» الفلسطينية ضيةـَالق
  . ةالمياإلس ةسام في األمقـْنع اإلـْفرل لُمالع روريالضَّ نه مـَّنإ

بررسی خیزش هاي عربی و تاثیر آن بر مسئله "وي در حاشیه همایش 
که در مرکز مطالعات وزارت خارجه برگزار شد، گفت که باید  "فلسطین

  در امت اسالمی کوشید. تفرقهبراي رفع 
  

  الملـَثـَّمون: 
لـَثـَّمونم قام  کـَريسع کـَنيع سمجم بـِاتـِّجاه ةتيس بـِإلقاِء قـَنابـِلَ صَوأم

  في بلـْدة يني شهير.
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چند نقابدار روز گذشته بمب هایی صوتی را به سمت یک مجتمع مسکونی   نقابداران

  نظامی در شهرك ینی چیر پرتاب کردند.
  

  الملـْحق: 
  
  
  

  وابسته

 دطـَر تـَم ما لـَقـَد دعنـْسا بفي فـَر کـَريسالع ةاإلسرائيلي ةفارق السلـْحم
تـَم اثـْباتُ تـَورط موساد في استخْدام جوازات فـَرنـْسية مزَورة الغـْتـِيال 

.حماس في اإلمارات ةقاد دأح  

بعد از اثبات دست داشتن موساد در استفاده از گذرنامه هاي تقلبی فرانسوي 
به منظور ترور یکی از رهبران حماس در امارات، وابسته نظامی سفارت 

  اسرائیل در فرانسه اخراج شد. 
  
   :فـَلمال
  

  پرونده

إلی  ةريالح ةـَلقافل هيونيحام الکيان الصُّتـْقا فـَلة مـَإحال مـَت دـَقـَل
مـِلجس األمن لألمـَّتم المحدة.  

به شوراي امنیت سازمان  ،پرونده حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادي
  ملل متحد ارجاع داده شد. 

  
  الملم بِـ: 

  
  مطلع از، آگاه از

هو ملـَّضايا الشـَقـِب ميعيشُ و بِع هه وموم لُـِبـْقـَتيس المئات ماس ـَّالن ن
يميا فيو ـَّالن يه فـِبـَتـْكمجف.  

او از مشکالت ملت مطلع است و با رنج هاي آنان زندگی می کند و هر روز 
  با صدها نفر در دفتر خود در نجف دیدار می کند.   

  
  الملـْهاة: 

  

 خاباتاإلنـْت ة قانوننانيضَة اللـُّبعارالم صَفـَتو ة تـَمديدلـْهاة جبأنـَّه م
.ةکومجانـِبِ الح نها متـَقـْديم  



238 
 

  
اپوزسیون لبنان قانون انتخابات را یک کمدي جدید دانست که از سوي   کمدي

  دولت ارائه شده است.  
  

  ممارسة القـُوة: 
  

  اعمال زور و 
  قدرت

ممارـُة القسوة ـَتسلَّ  كونحاالحديلَ فيالل تالب ل ـَشـَف قابِأع
  مفاوضات تـَبادل األسری. 

راه حل جایگزین اشغالگران در پی شکست مذاکرات مبادله اسرا   اعمال زور،
  است.    

  
  ممارسة: 

  
اعمال، انجام، 

  تمرین

مسؤولٌ سوري: يجـِب علی فـَرنـْسا أن تـَتـَوقـَّف عن ممارسة سياساتها 
  االستعمارية تـَحتَ ستار حقوق اإلنـْسان.

یک مسئول سوري: فرانسه باید از اعمال سیاست هاي استعمارگرایانه آن 
  هم به بهانه حقوق بشر دست بردارد.  

  مماطـَلـَة: 
  

تعلل ورزیدن، 
سهل انگاري 

  کردن

رئيس الوزَراِء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مازالَ يماطلُ في الرد علی 
  رسالـَة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در پاسخ به نامه   بنیامین نتانیاهو،
  محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان تعلل می  ورزد. 

الممتـَلـَکات 
  العامة: 

  
  اموال عمومی

  

 في سوريا و تـَخـْريب طـَةلی رجال الشـُّرالنـَّار ع أمريکا إطـْالق تـَبـِرتـَع
  الممتـَلـَکات العامة و إحراق اإلدارات عمال إصْالحيا.

آمریکا تیراندازي به سمت نیروهاي پلیس سوریه، تخریب اموال عمومی و 
  ه آتش کشیدن ادارات را یک اقدام اصالح طلبانه می داند.ب
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  من أجل: 

  
به خاطر، به 

  منظور، براي

إن هذه الخـُطـْوة تـَأتي تـَأکيدا لدعم ايران للـْجهود المبذولـَة من أجل 
.مار لـُبنانإع ةإعاد  

این اقدام تاکیدي بر حمایت ایران از تالش هاي صورت گرفته براي 
  بازسازي  لبنان است.  

 :قـَّع أنتـَوالم نم  
  

پیش بینی می 
شود، انتظار می 

  رود

ةلـِلـْفـَتـْر ها تـَعودميعج عواقهذه الم اآلثار أن ديرم ضَحو   أو األخْمينية
  مليون سائح سنـَويا.  ۱,۵من المتـَوقـَّع أن يزورها 

مدیر سازمان میراث فرهنگی گفت این اماکن تاریخی تماما به دوره 
سال یک و نیم میلیون  هخامنشیان باز می گردد و انتظار می رود که در هر

  جهانگرد از آن بازدید نمایند. 
  

  من المفـْتَرض: 
  

پیش بینی می 
  شود

من المفـْتـَرض أن يدلي نـَحو عشـْرين مليون مواطن بـِأصْواتهم في 
  صَناديق اإلقـْتراع.

پیش بینی می شود حدود بیست میلیون شهروند راي خود را به صندوق 
  بیاندازند.  

  
  من بکـْرة أبيه: 

  
  یکپارچه

هرع النـَّاس إلی الشـَّوارع من بکـْرة أبيهم مرددين هـُتافات ضد األعداِء 
.کبار العالـَميتهم االسنـَتو حاض  

مردم یک پارچه به خیابان ها ریختند و شعارهایی علیه دشمنان و حامیان 
  آنها یعنی استکبار جهانی سر دادند. 
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 :ثـَم نم  

  
  از سوي دیگر

 ،ثـَّال ـَم الث ـْدان العال ـَدم أي من بل ـَق ـَور و ت ـَط ـَم فإن ت من ث
ـَّحدة.ـُثير حساسية الواليات ي   المت

از سوي دیگر، پیشرفت هر کدام از کشورهاي جهان سوم، 
  حساسیت ایاالت متحده را بر می انگیزد. 

  المناصر: 
  

  هوادار 

  ألـْقی الرئيس کـَلمة أمام جمع غـَفير من مناصريه. 

  رئیس جمهور در برابر جمع گسترده اي از هواداران خویش سخنرانی کرد. 
  

  منافـَسة: 
  

  رقابت 

قـَد احتـَدمت المنافـَسة بين القـُوی العراقية إثـْر إلحاحِ الحکومة علی 
.ددحها المقتفي و خاباتاإلنـْت ةإقام  

در پی پافشاري دولت عراق بر اجراي انتخابات در زمان تعیین شده، رقابت 
   میان گروه هاي عراقی شدت یافته است.

  
  مناقـَشَة: 

  
  بحث و تبادل نظر

بعد مناقـَشات مسهـِبة قـَررت الجمعية العامة تـَأليف لـَجنـَة خاصَّة 
  لـِلنـَّظـَر في هذا األمر.

بعد از بحث و تبادل نظرهاي طوالنی، مجمع عمومی تصمیم گرفت که 
  کمیته اي ویژه جهت بررسی این موضوع شکل گیرد. 

  
  مناوَءة: 

  
  

ة ـَّکالرياض وم ـَيتـَدينم يجاجية فتاح راتٌظاهت مبالس ساَءم تْجرـَخ
ـَکالمرمة مةًَءناو لـَللسطات السـَ، طالعوديةب ـتـَظاهـِرونـْفاإل المراج ن ع
المـَقـَتـعلين السياسيين.  
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شامگاه شنبه تظاهراتی اعتراض آمیز در مخالفت با حکومت عربستان در   مخالفت، دشمنی

شهرهاي ریاض و مکه مکرمه برگزار شد که شرکت کنندگان در آن 
  خواستار آزادي زندانیان سیاسی شدند.  

  
   :ةرناومال
  

  مانور

جیر ـَخأضْ الثاِءـُّس الثأمم مناورة ـُقلـَّالت واتـَئـِبع(الباسيج) في  ة
ـَظـَحافمة خوزستان.  

دیروز سه شنبه بزرگ ترین مانور نیروهاي بسیج در استان خوزستان انجام 
  شد. 

  
  المناوشات: 

  
درگیري ها، 

  منازعات

 ةفارالس أمام رينظاهـَتالم ش وـْيـَالج واتـُق ينـَب شاتٌناوـمجرتْ 
   .ةفارالس ز أمامـِواجز الحجاوـَت دعب إلسرائيليةا

  بعد از  اینکه تظاهرکنندگان از موانع مقابل سفارت اسرائیل گذشتند،
  ارتش صورت گرفت.  يمیان آنها و نیروها يدرگیر

  
  منـْح الشَّرعية: 

  
مشروعیت 

  بخشیدن

الشـَّرعية عن قالَ بيريس إنـَّه تـَجري في الفـَتـْرة األخيرة محاوالتٌ لنـَزْع 
.ةدتـَنـْظيم القاعل ةعيالشـَّر نـْحني ميع کذل ا أنتـَبـِرعإسرائيلَ م  

پرز گفت که در برهه اخیر تالش هایی براي سلب مشروعیت از اسرائیل 
جریان دارد. وي معتقد بود که این کار به معناي مشروعیت بخشی به 

  سازمان القاعده است!
  

  المنـْدوب: 
  
  

 لـَةمبـِح واألمريکان اليـَهود ة و قاملـْسالبـِرازيل الج ندوبلَ مأج
.ةيدؤالم األصْوات ةلـِزياد ةمومحم  
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  نماینده
نماینده برزیل برگزاري جلسه را به تعویق انداخت و یهودیان و آمریکایی ها 

  ق انجام دادند. تالش گسترده اي را براي افزایش آراي مواف
  

  المنـَسق: 
  

  هماهنگ کننده 

سلـَّم المنـَسق األمريکي الخاصُّ لعملية السالم في الشـَّرق األوسط هذه 
.نـْطـَقـَةه في الملـَتوئيس مبارک خالل جلرسالـَة لالر  

خود به منطقه هماهنگ کننده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه در سفر 
  این پیام را تقدیم حسنی مبارك کرد.

  
  المنـْشَآت: 

  
  تاسیسات

 ةويالنـَّو نـْشَآتالم ةزيارهم لدادعتاس الصينيون ويونراُء النـَّوالخـُب لـَنأع
  االيرانية لـيطـَّلعوا علی برامج ايران في هذا المجال.

آمادگی خود را براي بازدید از تاسیسات هسته کارشناسان هسته اي چین 
  اي ایران و آگاهی از برنامه هاي تهران در این زمینه اعالم کردند.

  
  المنـَصَّة: 

  
  
  

  سکو

 هجة بوشُوه األخيرصاتم  في تـَخَرعو سوريا بـِد إلی ايران االتـَّهام ِ
هو المسؤولُ عن الهجوم علـَی  اإلرهابِ ناسـيا في الوقـْت نـَفـْسه أنـَّه

  العراق و أفغانستان و إراقـَة دماِء آالف األبرياِء.

بوش در یاوه گویی هاي اخیر خود ایران و سوریه را به حمایت از تروریسم 
متهم نمود ولی در عین حال فراموش کرد که خود مسئول حمله به عراق و 

  ناه است. افغانستان و ریختن خون هزاران بی گ
المنـْطـَقـَة 
المحظورة 
  للطـَّيران: 

 ةكيرـُّالت باتـَلـَّالط نمض كانفي سوريا  رانيـَّلطل ةظورحم ةـَقـَطـْنمإقامة 
  .بروكسل ير فهـَش لَبـَالناتو ق ماعتها اجـَشـَناق يتـَّال
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منطقه پرواز 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه یکی از خواسته هاي ترکیه بود که در   ممنوع 

  نشست یک ماه پیش ناتو در بروکسل مورد بررسی قرار گرفت. 
  منـَظـَّمات 

 :نيدع المتـَمجالم  
سازمان هاي 

  مدنی

النـِّظام ـَسـتـَهدف يالمخابراتُ الصينية تـَکـْشف تـَفاصيلَ فلـْم مزَيف 
.لـَدفي هذا الب نيدع المـتـَمجالم نـَظـَّماتو م السوري  

سازمان اطالعات چین از جزئیات فیلم جعلی که نظام سوریه و سازمان 
  هاي مدنی این کشور را هدف گرفته است، پرده بر می دارد.  

  
  المنـَظـَّمة: 

  
  سازمان 

المنـَظـَّمة بـِأعمال إرهابية بـَشعة أدتْ إلی مقـْتـَل و لـَقـَد قامتْ هذه 
  إصابة المئات من المواطنين اإليرانيين العزَّل.

این سازمان به اقدامات زشت تروریستی دست زد که منجر به کشته و 
  زخمی شدن صدها شهروند بی دفاع ایرانی شد.

  
  المنـْعطف: 

  
  نقطه عطف 

الشَّ قامعب ْقاب االيرانيتـحام السفاراأل ةمريكيـَفي ط ةهإ رانبـَّالث انورة 
  ة.الميساإل ةروـَّا في تاريخ الثـًفطعـْنم لَـَّكـَذي شـَّال و ةالميساإل

ملت ایران در جریان انقالب اسالمی سفارت آمریکا در تهران را تسخیر 
  اقدام نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی بود.کردند که این 

  
  المواجهات: 

  
درگیري ها، 

  رویارویی ها 

تـَواصَلـَت المواجهاتُ في الجبل الغـَربي بين الثـُوار و قـُوات القذافي و 
.ةالتـُّونسي دودالح نم ةالقـَريب تـَفـَعاترکـَّـزَ أقواها في المتـَر  

میان انقالبیون و نیروهاي قذافی ادامه   "الجبل الغربی"درگیري ها در 
دارد که شدیدترین این درگیري ها در بلندي هاي نزدیک به مرزهاي 

  تونس جریان دارد.  
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  موازين القـُوی: 

  
  موازنه قدرت

  

حاالت تـَعکس هذه اإلتـِّفاقية في کـَثير من األحيان موازين القـُوی و 
  االنـْتصار و الهزيمة و الضُّغوط الداخلية و الخارجية.

این توافقات در بیشتر مواقع بازتاب موازنه قدرت، وضعیت پیروزي و 
  شکست و فشارهاي داخلی و خارجی است.

  
  المواطن: 

  
  شهروند

  
  

 :دالـَةوالع ةريالح ابنـُوحان ـْالن تُـْقالولِّـُزاع كت حقوق المواطن من 
الحكومـَل و ةـَتـَن نلَكاس أبا عنا.ـِبـِن واجد  

نمایندگان حزب آزادي و عدالت: وقت آن رسیده است تا تمامی حقوق 
شهروندان را از دولت بگیریم و هرگز در انجام وظیفه کوتاهی نخواهیم 

  کرد.
  

  الموالي: 
  

  هوادار
  

تالٌق ععاَءـْنفي صَ نيف بيـُالق نوات ـِوالالمية لئيس ولر ـَناوئالمـَل ةه يسفر 
عخاصشْأ ٥ل ـَـتـْـقن م.  

درگیري شدید در صنعا میان نیروهاي هوادار رئیس جمهور و مخالفان وي 
  تن انجامید.  5به کشته شدن 

  
  الموجز: 

  
  خالصه

  

يكي فيه حبـَزل موجـْكـَشـِب الکات هن آراعيف ئ أحداث يف تْـَلصَح 
َق سواٌء مصرـَّالث لَبـورو ة بعهاد. 

این نویسنده در کتاب خویش به شکل خالصه از اندیشه هایش پیرامون 
  حوادث پیش و پس از انقالب مصر صحبت می کند.

  
  ة: ضوعيومال

و  امِسـَعزالدين الق بِتائـَک أةشْـَنة لضوعيوة مراَءق ددنا في هذا العمدـَق
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  واقعگرایی

أبرز عمها. ليات  

در این شماره، خوانش واقعگرایانه از شکل گیري گردان هاي عزالدین 
  القسام و مهم ترین عملیات هاي آن ارائه نموده ایم.

  
  موطئُ القـَدم: 

  
  جاي پا

تـَبحثُ عن موطیِء قـَدم لـَها ما زالـَتْ کـُبری الدول الصِّناعية في العالـَم 
  لإلستثـْمار في العراق فـَقـَد احتـَدم في اآلونـَة األخيرة التـَّنافـُس بينـَها.

همچنان کشورهاي بزرگ صنعتی جهان به دنبال باز کردن جاي پاي خود 
جهت سرمایه گذاري در عراق می گردند و در برهه اخیر رقابت میان آنها 

  ت گرفته است. شد
  

  الموقوف: 
  

  بازداشت شده 

أصْدر الرئيس بشار أسد مرسوما لإلفـْراج عن جميع الموقوفين أثـْناَء 
  األحداث الـَّتي جرتْ في سوريا أخيرا. 

بشار اسد، رئیس جمهور سوریه دستور آزادي تمامی بازداشت شدگان را 
  اخیر این کشور بازداشت شده بودند.صادر کرد. این افراد در حوادث 

  
  المهام: 

  
  ماموریت 

نـَفی مصْدر مسؤولٌ بـِالجامعة العربية ما تـَردد عن اسـتقالـَة السيد عمرو 
  موسی قائال انـَّه يواصلُ مهام عمله.

یک منبع مسئول در اتحادیه عرب اخبار منتشر شده در خصوص استعفاي 
موسی را تکذیب کرد و گفت: وي ماموریت کاري خویش را ادامه می  عمر
  دهد.

  
  المهرجان: 

عـْغلى الرـَعوبصُـِه بـِناعـِتـْن اقم مة إقامة مهرجان القاهرة هذا  السينمائي
العامـَل، أعن الملُـِّثم ـَّـين نِعزت أبو عوف عـْاالن ه فيتحابِس من رئاسة 
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جشنواره، مراسم 
  با شکوه 

المهـْجان في حال إلره.غائ  

با وجود اعتقاد به دشواري برگزاري جشنواره سینمایی قاهره در سال جاري 
عزت ابو عوف، بازیگر مصري اعالم کرد که در صورت عدم برگزاري این 

  جشنواره از ریاست آن کناره خواهد گرفت.
  

  المهـِمة: 
  

  ماموریت 

مهـِمة لـَجنـَة التـَّحقيق في قـَضية فلسطين رفـْع تـَقرير للـْجمعية العامة و 
.ةمالئالم راحاتاالقـْت تـَقـْديم  

ماموریت این کمیته تحقیق در مورد مساله فلسطین، ارائه گزارش به مجمع 
  عمومی و تقدیم پیشنهادهاي مناسب است. 

  
  الميثاق: 

  
  منشور

 ملـَيه اليوالتـَّصويتُ ع رقـَرالم ةطـَنيالو ةصالـَحميثاق الم شـْروعرضُ ميع
  الخـَميس عـَفـْوا عن المسلـَّحين مقابـِلَ إلـْقاِء السالح.

طرح منشور آشتی ملی که قرار است امروز پنج شنبه به راي گذاشته شود، 
  ین نهادن سالح پیشنهاد عفو کرده است.براي افراد مسلح در مقابل بر زم

  
  الميزانية: 

  
  بودجه

  

ـْقفي الوـَذي تـَّال تزايد فيه عزُج الميزانية في الواليات ـَّتالمحدة تـَصر ،
.قاِء في أفغانستانلی البة اوباما عحکوم  

در حالی که کسري بودجه در ایاالت متحده رو به افزایش است، دولت 
  اوباما بر ادامه حضور در افغانستان پافشاري می کند.

  
  الميليشيا: 

  

محسوبة لميليشيا تـَيار المستـَقـْبل ضالعة في زَعزَعة   مجموعة لـُبنانية
  االستقـْرار في سوريا.
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  شبه نظامیان
یک گروه لبنانی وابسته به شبه نظامیان جریان المستقبل در بر هم زدن 

  آرامش در سوریه دست دارد. 
  

  النـَّائب: 
  
  
  

  نماینده 

 نم رـَثـْأك بارز و لمانيرب بٍائن لـَتـْقم نة عة األفغانيـَطرـُّالش تـَنـَلعأ
ـْشعاصًخْـَش رين ـْجوم انفي هتحاري ـَتاسهدف زَ لَـْفحليم ـْفي إق فاف

سامانغان أ شماليفغانستان .  

پلیس افغانستان اعالم کرد که در حمله اي انتحاري به یک جشن عروسی 
در اقلیم سمنگان این کشور، یک نماینده برجسته پارلمان و بیش از بیست 

  تن دیگر زخمی شدند. 
  

  ناجزَ: 
  

  درگیر شد

الـَّذي يساعد حرکات التـَّحرر و المقاومة الـَّتي تـُناجـِزُ السؤالُ هو من 
  الواليات المتـَّحدة و اسرائيلَ.

سوال اینجاست که چه کسی به جنبش هاي آزادیبخش و مبارز کمک می 
  کند که به مقابله با آمریکا و اسرائیل بپردازند. 

  
  ناجـِم عن: 

  
ناشی از، نشات 

  گرفته از 

فاق ـِّات نع مـِناج ينرحالب بِعشَ قح يف يالشيخ عيسى قاسم: ما يجر
عبرأ يبـَنجي.  

شیخ عیسی قاسم: آنچه امروز علیه ملت بحرین انجام می گیرد، ناشی  از 
  یک توافق عربی ـ خارجی است. 

  
  النـَّاخب: 

  

الشـَّهر القادم إلی صَناديق االقـْتراع يتـَوجه النـَّاخبون االيرانيون في 
  لإلدالِء بـِأصْواتهم.
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  راي دهنده
راي دهندگان ایرانی ماه آینده به پاي صندوق هاي راي می روند تا آراي 

  خود را به صندوق بریزند.
  

  النادي: 
  

  باشگاه 
  

ها جاحـَو ن قودالو ةرود الکتام دعب يووـَّالن يادـَّلی النإ ايران تْمضَـْان
  .ةـَئالمـِف بصْـِو ن ةـَالثـَث ةبسنِـِاليورانيوم ب صيبِخْـَت يف

ایران با برخورداري از زنجیره سوخت هسته اي و کسب موفقیت در غنی 
  سازي سه و نیم درصد اورانیوم به باشگاه هسته اي پیوست.  

  
   :دـَناش
  

درخواست کرد، 
تقاضا کرد، 

  خواست

 حـَفر ربعح مـْتـَلى فع اروـَف لَمة العبيرالع ة مصرهوريمج دـَناش
الحـْإلن دوديقاذ ةزَّل غَأه  

وي از جمهوري عربی مصر خواست تا به منظور نجات اهالی نوار غزه، فورا 
  گذرگاه رفح را باز کند.

   :قوقيحالط اشـَّنال
  

  فعال حقوقی
  

 أي جودو ةزيرجـْلل ديثال في حر مالقاد بدع قوقيالح ُـطاشـَّفی النـَن
ناصُعر ـَنأجبية ـَّيدان التفي مرير.ح  

عبدالقادر مال، فعال حقوقی در گفتگو با الجزیرة حضور بیگانگان را در 
  میدان آزادي رد کرد.
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  الناطق بـِاسمِ: 

  
  

  سخنگوي 

ال أدانقـَّاط  ةدشـِرامين مهمانبرست ب الخارجية ةوزارم اسـِب ن
ح رل و جـَتـْقلى مإ تْدأ يتـَّسوريا ال يهابية فراإل جيراتـْفـَّالت
العديد من المواطنين السوريين.  

رامین مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه انفجارهاي 
تروریستی سوریه را که منجر به کشته و مجروح شدن 

  شماري از شهروندان سوري شد، قویا محکوم کرد. 
  

  ناقـَشَ: 
  
  

بررسی کرد، مورد 
  بحث قرار داد

 ةـَبطـَترالم ةنيل األمسائالم نا مددع رمـَتؤمالحضور في هذا ال شَـَناق
 ماعاتالج شوِءـُفي ن دساعـُتي تـَّال لُوامها العـْن، مهابِاإلر ةحـَكافمـِب

اإلرهابيان و ةشارهاـْت.  

حاضران در این کنفرانس شماري از مسائل امنیتی مرتبط با مبارزه با 
تروریسم از جمله عواملی را که به پیدایش و گسترش گروهک هاي 

  تروریستی کمک می کند، مورد بحث قرار دادند.  
  ناهيک من: 

  
  تا چه رسد به

  تـَعجزُ الوالياتُ المتـَّحدة عن إدارة شُؤونِها ناهيک من إدارة العالـَم. 

  ایاالت متحده از عهده اداره امور خود بر نمی آید تا چه رسد به اداره جهان. 
  

 :دنـَد  
  

  محکوم کرد

 قوقیونالح طونالنـَّاش دنـَدمحاوالت صالح البائة سلجـِالب رإلى  الد
حبٍر أهليو إ ةـَهاض ثجورـَّالش ةبِع ـْلالسمية.  

فعاالن حقوقی تالش هاي مذبوحانه صالح را براي سوق دادن کشور به 
  سمت جنگ داخلی و نابودي انقالب مسالمت آمیز ملت را محکوم کردند. 
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  النـَّدوة: 

  
همایش، 
  سمپوزیوم

نـُوقشـَتْ فيها استراتيجياتُ الدفاع الجوي بـِحضور أقيمتْ نـَدوةٌ دولية 
.و الصَّاروخي ويفاع الججال الدفي م خـْتـَصَّةالم ز الشـَّخْصياتأبـْر  

همایشی بین المللی با حضور برجسته ترین چهره هاي متخصص در زمینه 
وایی مورد دفاع هوایی و موشکی برگزار شد و در آن، راهبردهاي دفاع ه

  بحث قرار گرفت.  
  

  النـَّذالـَة: 
  

  خباثت

 لـَنا أي لبنِها ال تـَجكـَووی لدة الجديمالم عضاتُ السفاوتْ محأصْب
  نـَتيجة و تـَنِم عن نـَذالـَة األسرة الدولية.

زیرا هیچ نتیجه اي براي ما به دنبال   مذاکرات صلح بی فایده شده است ؛
  ندارد و بازگو کننده خباثت جامعه بین الملل است. 

  
  نـَزْع السالح: 

  
  
  

  خلع سالح

ر ـَمـَتؤم يف الثاِءـُّالث مقاها يوـْلأ ةملـَك يف يصالح ضافأ
 جودن وة عمـِاجـَّالن ديداتهـَّالت نأجنيف  يف ةحلساأل عزْـَن لَوـَح
ـَّؤوس النالروـَت ويةآ تْـَكرثارـَميقا علی األة عمن الدي.لو  

صالحی در سخنرانی روز سه شنبه خود در کنفرانس خلع سالح در ژنو 
گفت که تهدیدات ناشی از وجود کالهک هاي هسته اي تاثیرات عمیقی را 

  بر امنیت بین الملل داشته است. 
  نـَزَع الفـَتيل: 

  
خاموش کرد، مهار 

  کرد، پایان داد

 نـَزَع ين قـَدلـَدالب ينه بقيعتـَو الـَّذي تـَم نياألم االتـِّفاق راُء أنالخـُب أكـَّد
  الحربِ.  تيلَـَف

کارشناسان تاکید کردند توافق نامه به امضا رسیده میان دو کشور، شعله 
  جنگ را خاموش کرده است. 
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  النـَزْعة: 

  
  گرایش، رویکرد

الحق عن طـَريق تـَطـْهير  سمـَتـْلـَة دينية تعزْـَن يه فوصَـَّالت وفية أوالصُّ
  النـَّفـْس و إعدادها لقـَبول اإللـْهام اإللهي. 

صوفیسم یا تصوف یک گرایش دینی است که از طریق تطهیر روح و آماده 
  ساختن آن براي پذیرش الهام الهی، به دنبال حقیقت می گردد.   

  
  زيف: النـَّ
  

  خونریزي

 زيفـَن ح وربالم بِرلضَّه لضرعـَت رـْثلـَقي أسير فلسطيني مصْرعه إ
  . خِّالمـِب

یک اسیر فلسطینی در اثر ضرب و شتم شدید و خونریزي مغزي جان سپرد.   
  النـَزيه: 

  
  سالم

 قـْده بـِعبشـَع تانيسالباک ئيسالر دعو.ةو نـَزيه ةرح خاباتانـْت  

  رئیس جمهور پاکستان به ملتش وعده برگزاري انتخاباتی آزاد و سالم را داد.
  

 :نـَشـَر  
  

  مستقر کرد

 قامالجشُي األمريكي  ةبإعاد ةقـَصير ةدم دعـُر قـْشـَنو بواته البحريو ة 
الجوية حليبيا لَو.  

آمریکا بعد از مدتی کوتاه مجددا نیروهاي دریایی و هوایی خود را در ارتش 
  اطراف مرزهاي لیبی مستقر کرد.

نـَشـْرة مفـَصَّلـَة 
  لألخـْبار: 

  مشروح اخبار 

ي من قـَناة مول يـْكـَشـِب وسوف يتم عرضُ نـَشـْرة مفـَصَّلـَة لألخـْبار 
  العالـَم.

  مشروح اخبار هر روز از شبکه العالم پخش خواهد شد. 
  

۳۰ المائيـَّة واردالم نم في المائـَة  فيةوالج   ةددتـِجفي غـَير الم
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 :نـَضـَب  
  

فروکش کرد، 
  پایان یافت

  .۱۹۹۵السعودية قـَد نـَضـَب بـِحلول عام  العربية ةِـَكـَلمْالمَ

سی درصد از منابع زیرزمینی و تجدید ناپذیر آبی در عربستان سعودي در 
  پایان یافته است.   1995سال 

  
  النـِّطاق: 

  
  چارچوب، گستره

يوسع حلـْف الشمال األطلـَسي نِطاق غاراته علی أهداف حکومية في 
  ليبيا لتـَشـْملَ مناطق في عمق الصَّحراِء.

ناتو چارچوب حمالت خود به اهداف دولتی در لیبی را گسترش می دهد تا 
  جایی که مناطقی در عمق صحرا را در بر می گیرد. 

 :اخليالنـِّظام الد  
  

  آیین نامه

  قام النـُواب و بعد استشارات مبسطـَة بـِتـَعديل النظام الداخلي للـْبرلمان.

به اصالح آیین نامه داخلی مبادرت ی هاي گسترده رایزن نمایندگان بعد از
  ورزیدند.

  
  النـَّظير: 

  
  همتا

 لـَن ايران أن ه السودانيه نـَظيرخاللَ لـِقائ االيراني ةالخارجي زيرو أکـَّد
 .لـَةأنـْم قـَيد طـَنيـَّةها الوئبادن مع عتـَتـَراج  

در دیدار با همتاي سودانی خود تاکید کرد تهران سر  وزیر امور خارجه ایران
  از اصول ملی خود کوتاه نخواهد آمد. ی سوزن

النـَّعرات 
  الطـَّائفية: 

  
درگیري هاي 

  مذهبی

لـَقـَد حاولـَت القـُواتُ الغازية إثارة النـَّعرات الطائفية في العالـَم 
  باَءتْ بـِالـفـَشـَل.اإلسالمي غـَير أن مساعيها 

نیروهاي اشغالگر در راستاي برانگیختن درگیري هاي مذهبی در جهان 
  اسالمی کوشیدند ؛ ولی تالش شان بی نتیجه ماند.
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  قابة المحامين: نِ

  
  

  کانون وکال

أصْدرتْ نِقابة المحامين األربـِعاَء الماضي بيانـًا احتـَجتْ فيه علی 
ةكومالح فاتتـَصَر   .في البـَلـَد لـْميةالس راتظاهالم جاهت  

کانون وکال چهارشنبه گذشته بیانیه اي را صادر و در آن، به رفتارهاي 
  در کشور اعتراض کرد. دولت در قبال راهپیمایی هاي مسالمت آمیز 

  
  النِقابة: 

  
  اتحادیه، صنف

قـَرر مجلس مکافـَحة الفساد خاللَ الجلـْسة الـَّتي عقـَدها صَباح الثـُّالثاِء 
  دراسة شَکاوي قـَدمتـْها نِقاباتُ العمال.

شوراي مبارزه با فساد تصمیم گرفت تا در جلسه بامداد سه شنبه خویش 
شکایت هاي ارائه شده از سوي اتحادیه هاي کارگري را مورد بررسی قرار 

  دهد. 
  
   :ةبـْکـَنال
  
  

  فاجعه

 ينـّترى السـْكالذ الفلسطيني بعـَّحيي فيه الشذي يـَّال تـْقفي الو قالَ
ـْكـَنلبتمليون و عيشُه ي ـْكـَة نزَّطاع غَنصف المليون في قبة جة.ديد  

وي اظهار داشت: در حالی که فلسطینیان مراسم شصتمین سالروز فاجعه 
اشغال کشورشان را برگزار می کنند، یک و نیم میلیون فلسطینی در نوار 

  غزه با یک فاجعه جدید رو به رو هستند.
  

  النـَمطي: 
  

  کلیشه اي

نـَفـْسه أمام تـَفـْكير نـَمطي عن   يجـِد المواطن األوروبي ـ شاَء أم أبی ـ
 اإلسالم و المسلمين و يـتـَصَرف علی أساسه. 

شهروند اروپایی ـ خواسته یا ناخواسته ـ خود را در مقابل یک تفکر کلیشه 
  ن نیز عمل می کند.اي درباره اسالم و مسلمانان می یابد و بر اساس آ
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 :عيالنـَو  

  
  منحصر به فرد،

  بی نظیر

ةليماهللا بـِع حزب قام  ةط خـُطـَّة تل   نـَوعيبو أح ودالع خـُطوط خَلـْف
  أبيب الحربية. 

حزب اهللا عملیات منحصر به فردي را در پشت خطوط دشمن انجام داد و 
  تل آویو را خنثی نمود.   نقشه جنگی

  
  نـَوی: 

  
  تصمیم دارد

وضَعتْ ايران ثاني قـَمر صُناعي في مداره الخاصِّ و أکـَّدتْ أنـَّها 
  التلـْفزيوني و اإلذاعي.تـَنـْوي تـَصْميم قـَمر صُناعي ايراني للـْبثِّ 

ایران دومین ماهواره خود را در مدار قرار داد و بر تصمیم خود براي طراحی 
  یک ماهواره ایرانی ویژه پخش تلویزیونی و رادیویی تاکید کرد. 

 :نـَهـَب  
  

  چپاول کرد

  األوسطية.نـَهبت القـُوی اإلستعمارية ثـَروات البـُلـْدان الشـَّرق 

  قدرت هاي استعمارگر ثروت هاي کشورهاي خاورمیانه را چپاول کردند.
  

  النـَيلُ من: 
  

خرد کردن، از بین 
  بردن

 فـتـَخو تـَس ةمقاوبرياِء المک نلـْطـَة الفلسطينية النـَّيلَ متـُحاولُ الس
  انـْجازاتها.

تشکیالت خودگردان براي خرد کردن عزت مقاومت تالش می کند و 
  دستاوردهاي آن را اندك می شمارد. 

  



255 
 

  باب الواو والهاء والیاء
  واژگان و اصطالحات                       نمونه هاي کاربردي به همراه ترجمه

 :هواج  
  

رو به رو شد، 
  مقابله کرد

األمم المتـَّحدة أن تـُواجـِه التـَّحديات و ال تـَستـَطيع منـَظـَّمة 
.وجاجاتاإلع  

  سازمان ملل توانایی مقابله با این چالش ها و نابسامانی ها را ندارد. 
  

  : لَواصَ
  

  ادامه داد

في  نونواطـُالم فـَطو اصْ يانـَّم الثيوـْلـها لـَمالأع صارفالم تـَلواصَ
  .ةديـْقـَّراق النلی األوصول عحـْلل صارفالم أمام وابيرـَط

بانک ها کار خود را براي دومین روز متوالی ادامه دادند و شهروندان نیز 
  براي دریافت پول نقد در مقابل بانک ها صف کشیدند.

  
  الوثائق: 

  
  اسناد

  

التـَّفـْجيرات الـَّتي هـُناک وثائق تـُثـْبـِتُ تـَورطَـ الکيان الصُّهيوني في 
.ا في ايرانتْ أخيرقـَعو  

اسنادي وجود دارد که دست داشتن رژیم صهیونیستی در انفجارهاي اخیر 
  ایران را به اثبات می رساند.

  
  الوثـْبة الجبارة: 

  
خیزش بزرگ، 

أن استمرار تـَواجد قـُوات قـَد بدأتْ وثـْبة جبارة نـَحو تـَصْنيع البـِالد إال 
  العدو يعـْتـَبـَر الرادع األصلي لـَها.

جهشی بزرگ به سوي صنعتی کردن کشور آغاز شده است ولی ادامه 
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  حضور نیروهاي دشمن مانع اصلی آن به شمار می آید.  جهش بزرگ
  

  وجهة النـَّظـَر: 
  

  دیدگاه

هاتجو اإليراني فـْدالو حصَّلَ  طـَرالقـَضايا و تـَو خـْتـَلـَفم جاهنـَظـَره ت
.ةديج صيلـَةإلی ح  

هیات ایرانی دیدگاه هاي خود را در خصوص مسائل مختلف مطرح کرد و 
  به نتایج خوبی دست یافت.

  
  دات: حوال
  

  یگان ها 
  

جتْر مسيرة حاشـَة في أسوان تدـْأن تَحظار وحدات من يش الج
المصري.  

تظاهرات گسترده اي در اسوان و با نظارت یگان هایی از ارتش مصر 
  صورت گرفت.

  وحدةُ األراضي: 
  

  تمامیت ارضی

دعت الصين الواليات ـَّتالمحدة إلى احتـرام "وحدأراضيها" ة.  

  چین از آمریکا خواست که به تمامیت ارضی اش احترام بگذارد. 
  

  ورشـَة العمل: 
  
  

  کارگاه
  

حذر األكاديميون المفي شاركون وـَشرة العتيـَّال لم ـَقعهاد المزُـَكر 
الدولي للدراسات اإلســراتيجتيـِاهـالقـِب ةرـَح ةـُّـالن لَواأل فوذ.مريکي  

چهره هاي دانشگاهی شرکت کننده در این کارگاه که به همت مرکز بین 
المللی پژوهش هاي راهبردي در قاهره تشکیل شده بود، نسبت به نفوذ 

  آمریکا هشدار دادند. 
  الورقـَة الرابـِحة: 

  برگه برنده
  الرابـِحة.بدأ الطـَّرفان الفلسطيني و الصُّهيوني الکـَشـْف عن أوراقهـِما 

طرف فلسطینی و صهیونیستی شروع به پرده برداشتن از برگه هاي برنده 
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  خود کردند. 
  
وزير الداخةلي:   
  
  
  
  

  وزیر کشور
  

في سـَّتياق مـَّل اتصهم سليمان فرنجية، وزير الدـُّالل اخليةبناني األسبو  ق
وی ـُفي الق البارزة سيحيةالم صياتـْخالشَّ دو أح ةدرالم بِزْح عيمزَ

ـَتـْنالمقدـْلة لحکومة و المـَروفعـِب ةوی ـُرية (قـَثـْآذار) األک ۸وی ـُم (قاس
  .ةناعزير الصَّيال وتـْلوع في اغالضُّـِآذار) ب ۱۴

وزیر کشور اسبق لبنان و رهبر حزب  "سلیمان فرنجیه"در این راستا، 
یکی از شخصیت هاي برجسته مسیحی وابسته به گروه هاي المرده و 

 14مخالف دولت موسوم به گروه هاي هشت مارس، حزب اکثریت (گروه 
    مارس) را به دست داشتن در ترور وزیر صنایع متهم کرد.

  
  الوسام: 

  
  نشان، مدال

تـُعطي وسام السالم ماذا يمکن أن نـَتـَوقـَّع من األسرة الدولية الـَّتي 
.هابيينإلرل  

از جامعه بین المللی که نشان صلح به تروریست ها می دهد، چه امیدي 
  می توانیم داشته باشیم. 

  
  الوشيک: 

  
قریب الوقوع، 

  نزدیک

أشارتْ وکالـَة فارس لألنـْباِء إلی حصول اتـِّفاق وشيک بين حماس و 
 ـيان الصُّهيونيری.الکل األسبـِشـَأن تـَباد  

خبرگزاري فارس از توافق قریب الوقوع میان حماس و رژیم صهیونیستی 
  در خصوص تبادل اسرا خبر داد.

  
   :يعوال
  

ـْطالملوب فلسطينيا هو المزيد من الوعي و العمـْلل لوحدة و دم ع
المقاومة.  
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آگاهی، بیداري، 
از فلسطینیان می رود، بیداري و هوشیاري بیشتر و تالش انتظاري که   بینش

  جهت وحدت و حمایت از مقاومت است.
  

  الوفـْد: 
  

  هیات

إلـْتـَقی وزير الخارجية المصري علی هامش اجتماع دول حرکـَة عدم 
.االيراني فـْداالنـْحياز بـِالو  

کشورهاي عضو جنبش غیر وزیر امور خارجه مصر در حاشیه نشست 
  متعهدها با هیات ایرانی دیدار کرد.

وقـْف إطـْالق 
  النـَّار: 

  
  آتش بس

لـَقـَد خـَرق الصَّهايـِنـَة اتـِّفاق وقـْف اطـْالق النـَّار حيـْثُ قـَصَفـَتْ 
.ةنـْقودية بـِالقـَنابـِل العنانياللـُّب ندالتـُهم المقاتم  

ها توافق نامه مربوط به آتش بس را نقض کردند و جنگنده صهیونیست 
  هاي شان شهرهاي لبنان را با بمب هاي خوشه اي بمباران نمودند.

  
  الوقـُود: 

  
  سوخت

أکـَّد مساعد ـْفـَّزير النوط تـَهريبـِه  االيراني حالَ دون قودالو تـَقـْنين أن
  إلی الخارج. 

تاکید کرد که سهمیه بندي سوخت مانع از قاچاق آن  معاون وزیر نفت ایران
  به خارج شده است.

  
  وکالـَة األنـْباء: 

  
  خبرگزاري

 ةاحفي الس اتتـَجـِدسض آخـِر المرلی علُ وکالـَة األنـْباِء هذه عمتـَع
.الفلسطينية  

این خبرگزاري در راستاي ارائه اخبار مربوط آخرین تحوالت در عرصه 
  فلسطین می کوشد.
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   :ةـَوکالال
  
  
  

  آژانس

ضًـْفرـَرير وکالـْقـَتا لـَاقـَّالط ةة الذرية الدولية حلَو نشاطات ايران 
 ةمم في العاصاليو باحصَ قـِالساب مريکياأل ئيسبوش، الر ؛ قالَ ويةوـَّالن

ـْنالدمرـَفي حال کيةة ـَضـَالغ کانـْقـَّعليه باديا: هذا الت بـْقـَال ن ريربه. لُب  

به منظور مخالفت با گزارش آژانس بین المللی انرژي در خصوص فعالیت 
جرج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا که در "هاي هسته اي ایران، 

پایتخت دانمارك به سر می برد، بامداد امروز و در حالی که خشم در چهره 
  »ما این گزارش را نمی پذیریم.«اش هویدا بود، گفت: 

  
  الهاجـِس: 

  
  نگرانی، دلواپسی 

 لتـُّونسيينهاجـِس ل رأکـْب ناألم دماع، يعتلـْم اإلجراِء عآراِء خـُب بسح
 .ةرالثـَّو دعب  

بر اساس نظر کارشناسان جامعه شناسی، بعد از انقالب موضوع امنیت 
  بزرگ ترین دلواپسی تونسی ها به شمار می رود. 

  
  الهـُبوط: 

  
سقوط، کاهش، 

  افت

 بوطإلی ه العالـَمي صاداالقـْـت فضَع نع ةبتـَعاقم تـَقارير ی صُدورأد
  . ۲۰۱۰واها منـْذ أسعار النـَّفـْط إلی أدنی مستـَ

صدور گزارش هاي مکرر درباره ضعف اقتصاد جهانی منجر به این شد که 
  تا کنون برسد.  2010بهاي نفت به کمترین سطح خود از سال 

  
 :ضادجوم الماله  

  
  

  پاتک

 قـُواتُ الجيـْش السوري تْـَنـَلأعسلـَّحين، الم عم ةـَنيفع هاتواجم رـْإث
الجمـَة شعن ه"جوم مضادالس "تعادة ـَيطالسرة عيياء فلى أح   

دمشق.  

به دنبال درگیري هاي خشونت بار با افراد مسلح، نیروهاي ارتش سوریه 
روز جمعه اعالم کردند که براي کنترل مجدد بر برخی محله هاي دمشق 
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   دست به پاتک می زنند. 
  

  الهدوء: 
  

  آرامش

 :ةتـِه األخيرمفي کـَل االيراني ئيسأما ـَطالقالَ الرال نـيانالصُّ کهيوني 
موـَل جودـَت نعرف ـَقـَطـْنالمـُّالط و دوَءة الهةـَأنينم.  

رئیس جمهور ایران در سخنرانی اخیر خویش گفت تا زمانی که رژیم 
  ت را به خود نخواهد دید.  صهیونیستی وجود دارد، منطقه رنگ آرامش و ثبا

  
  هرع إلی: 

  
  

  شتافت

 ـَفانريق العمالخاصَّ لياتـُالقـِب ةوة البحيذـَّال رية ـَيت کانى حماية ـّلو
 داَءنِ تْهجو تانيةسباک ةـَفينس قاذـْنالى إ عر، هجاريةـِّن التـُفدى السحإ

اسغاثت.ـَة  

تیم عملیات ویژه نیروي دریایی که مسئولیت حمایت از یک کشتی تجاري 
  به کمک آن شتافت.     بالفاصله بعد از دریافت پیام کمک کشتی،  را داشت،

  
  هـَزَّ: 

  
  تکان داد، لرزاند

هـَزَّتْ ستـَّة انـْفجارات قـَوية علـَی األقـَلِّ طرابلس و األحیاء الجنوبِ 
  الشـَّرقية منـْها بعد صَالة الجمعة أمس.

حداقل شش انفجار بعد از نماز جمعه دیروز طرابلس و محله هاي جنوب 
  شرقی این شهر را لرزاند.

  
  الهـَزَّة األرضية: 

  
  

  زمین لرزه

 ةضية بـِقـُوتْ هـَزَّة أربا  ۵,۷ضـَرقـْياس ريختر کـُلـلی مة عجرد مصر نم
 ةدمتْ لرتـَمو اس ة. ۴۰و فلسطينثانِـي  

ریشتر مصر و فلسطین را به مدت چهل ثانیه  5,7زمین لرزه اي به قدرت 
  تکان داد. 
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 :المياله  

  
ژله اي، بی ثبات، 

  متغیر

تـُؤهـِّلـُها للـْمناورة و   تـَبـَنـّی بعضُ األنـْظمة العربية حاليا سياسة هـُالمية
  .غـَةراوالم  

برخی از نظام هاي عربی در حال حاضر سیاست ژله اي را پیش گرفته اند 
  که این امر به آنها اجازه مانور و فریب می دهد. 

  
  الهمجية: 

  
  وحشی گري

ضد العربِ و المسلمين الل تاالح فاترصَـَتف هذا القس وصَ
  .ةجيمالهبـِ

این کشیش، رفتارهاي اشغالگران علیه عرب ها و مسلمانان را وحشیانه 
  توصیف کرد.

  
  الهوة: 

  
  شکاف

ن ع فكشـَت ةريس ةـَثيقوإلی  الثاَءــُّة (اندبندانت) الثـَحيفصَ أشارتْ
الهوة ـِزايـَتالمدة .األوروبي ضاِء االتـِّحادأع ينب  

روزنامه ایندپندنت روز سه شنبه به سندي سري اشاره داشت که  شکاف رو 
  به رشد میان اعضاي اتحادیه اروپا پرده بر می داشت.

  
  الهيبة: 

  
  ابهت، اقتدار

تـَقوم بـِقـَطـْع دابـِر کـُلِّ من يريد  أکـَّدت السـُّلـَطاتُ البحريـْنية أنـَّها
  المس بـِهيـْبـَة النظام.

مقامات بحرینی تاکید کردند هر شخصی را که قصد لطمه زدن به ابهت 
  نظام را داشته باشد، از بین خواهند برد.

  الهيکـَلية: 
  

  ساختار

 هـَيکـَلية ة إصْالحعية العاممالج لـَّتتـَو.ةدتـَّحم الماألم ةنـَظـَّمم  
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  مجمع عمومی اصالح ساختار سازمان ملل را به عهده گرفت. 
  يرمي إلی: 

  
هدفی را دنبال می 
کند، با هدفی 

  صورت می گیرد

 كييرأم ـٌطـَّطـَخم هـِواجـُة تـَقـَطـْنالم ة أننيدأي األرة الرـَحيفصَ تْدـَّأك
  ها.سيمـْقـَإلى ترمي ي هيونيصُ

روزنامه الرأي چاپ اردن تاکید کرد که منطقه با طرحی آمریکایی 
  صهیونیستی رو به رو است که هدف آن تقسیم منطقه می باشد.

  يزيد الطـِّين بلـَّة: 
  

پیچیده تر می 
قوز باال قوز   شود،

  می شود 

 دالتـَّواج رارمتاس إن االيراني ئيسفي قالَ الر األجنبي کـَريسالع
  أفغانستان يزيد الطـّين بـَلـَّة.

رئیس جمهور ایران گفت که تداوم حضور نظامی بیگانگان در افغانستان 
  باعث پیچیده تر شدن اوضاع می شود.

  
  يکـْمن في: 

  
  نهفته است

اإلکـْتراث بـِالقـِيم الجذور األساسية لألزَمات العالـَمية تـَکـْمن في عدم 
.اإلنـْسانية  

عامل اصلی بحران هاي جهانی در عدم توجه به ارزش هاي انسانی نهفته 
  است. 

  
 :بلـْعي  

بازي   ایفا می کند،
  می کند

 بشاَء الغَر طسق األون بـِالشَّرتـْبابِ األمتا في اسئيسا ررود ايران بتـَلـْع
  أم أبی.

بخواهد یا نخواهد، ایران نقش اصلی را در برقراري امنیت در منطقه غرب 
  خاورمیانه بازي می کند.

  اليمين الدستورية: 
 موة يتوريسالد ميناليه ـتـيأدـَت خاللَ بخَـَتـْنالم التونسي ئيسالر دـَّأك
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تحلیف، سوگند یاد 

  کردن

  .تونسفي  راطيـْقنظام ديم ةه إلقامـَيعس الثاِءـُّالث

رئیس جمهور منتخب تونس روز سه شنبه و در هنگام اداي سوگند، بر 
  تاکید نمود.   تالش خویش جهت ایجاد یک نظام دموکراتیک در تونس

  
  اليوتوبيا: 

  
  مدینه فاضله

ةعاِء إقامذبِ إدن كع األيام كـَشـَفـَت   يوتوبيا اليهودية في فلسطين
.تـَلـَّةحالم  

گذشت روزها از دروغین بودن ادعاي ایجاد یک مدینه فاضله یهودي در 
  فلسطین اشغالی پرده برداشت.  
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